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INLEIDEND WOORD
VAN JACQUES FOREST (*)
100 jaar en sterker dan ooit !
Het jaar 2006 was opnieuw uitzonderlijk voor de groep. De economische, en meer bepaald de financiële context, had uiteraard een positieve
weerslag op onze resultaten.

En dit des te meer daar de synergieën P&V – VIVIUM nog verder worden uitgediept. Pas in 2008, zelfs in 2009 zullen deze in hun ware
omvang merkbaar worden !

Onze aandelenportefeuille, de gerealiseerde meerwaarden en de spectaculaire stijging van de latente meerwaarden, zijn evenveel a posteriori argumenten voor het beleggingsbeleid dat de groep sedert tientallen jaren
voert.

De Groep P&V komt dus versterkt uit het jaar 2006 om haar 100e verjaardag te vieren.

In een omgeving van historisch abnormaal lage langetermijnrenten blijft
het evenwel noodzakelijk de voorrang te verlenen aan een voorzichtig
beheer, dat het ons mogelijk maakt onze verzekerden in de tak Leven
voor de hele duur van hun contract het gewaarborgde rendement toe te
kennen.
Onze portefeuille Niet-Leven kende eveneens een bijzonder gunstig jaar.
Dit is een verheugend feit. Het is de weergave van een structurele verbetering, die tot stand is gekomen dankzij de toepassing van een strikt
beleid inzake provisionering.

We vertrouwen op onze bekwaamheden om de toekomstige uitdagingen
aan te gaan, ongeacht of deze zich afspelen op het vlak van de concurrentie, de organisatie of de regelgeving.
De kwaliteit van onze medewerkers, onze partners en onze tussenpersonen, hun enthousiasme en hun trouw staan er borg voor.
Ik dank hen en hun voorgangers daarvoor, want zij hebben het de Groep
P&V mogelijk gemaakt zich op de verzekeringsmarkt te ontplooien en
doen dit nog elke dag.
De Groep P&V begint aan haar tweede eeuw met de wil te groeien
intern, en, indien alle voorwaarden vervuld zijn, extern.

Ons beheers- en ontwikkelingsmodel is dus doeltreffend en duurzaam.

Jacques Forest

(*)
Voorzitter van het Directiecomité van P&V en VIVIUM,
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Actel, Euresa-Life
en Piette & Partners.
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VOORGESCHIEDENIS :

EEN EEUW COÖPERATIE
TROUW AAN DE
STICHTINGSWAARDEN

SOCIAAL

Sinds haar oprichting in 1907 heeft P&V haar ontwikkeling uitgebouwd
op de coöperatieve principes : onderlinge hulpverlening, solidariteit, verantwoordelijkheidszin, afwezigheid van winstbejag, het zoeken naar de
beste service tegen de billijkste prijs en, vooral, oog hebben voor de belangen van de gebruikers.

Als coöperatie vindt P&V dat haar opdracht
zich niet mag beperken tot het behartigen van
de belangen van haar verzekerden alleen. Ze
wil tevens haar betrokkenheid tonen bij de
problemen van de gemeenschap waarin ze
haar activiteit uitoefent.

Door haar trouw aan deze beginselen biedt P&V haar cliënten de waarborg dat ze de bescherming genieten die hen toekomt.
Daar we andere doelstellingen dan het zuivere winstbejag hebben, dienen
we onze bedrijfswinsten een bijzondere bestemming te geven.
Een deel van de winst is uiteraard bestemd om onze verbintenissen ten
opzichte van de verzekerden na te komen, de toekomst van de maatschappij te vrijwaren en voortdurend nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Een tweede deel wordt in de vorm van winstdeelnemingen aan de verzekerden terugbetaald.
Een derde deel, ten slotte, wordt uitgetrokken voor sociale en humanitaire activiteiten, alsmede voor de ondersteuning van initiatieven van algemeen nut.

GEËNGAGEERD

Daartoe voert ze een beleid van partnerschap
of mecenaat ten bate van acties die met haar
eigen ethische waarden overeenstemmen.
Zo neemt P&V het voortouw in de meest verscheiden gebieden, gaande van de ondersteuning van preventiecampagnes (gezondheid,
verkeersveiligheid, milieu), over educatieve
projecten en de financiering van academische
research tot de subsidiëring van derdewereldprojecten.
Ten slotte, heeft P&V een Stichting opgericht
ter ondersteuning van initiatieven ter bestrijding van de sociale uitsluiting van de jongeren.
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ECONOMISCHE EN
SOCIALE CONTEXT
DE FINANCIËLE MARKTEN PLUKKEN DE VRUCHTEN VAN DE GLOBALISERING.
2003, 2004, 2005 en 2006 waren uitzonderlijke jaren – zowel voor de wereldeconomie als
voor de financiële markten. In vier jaar tijd is de wereldrijkdom – in dollars – met 50% toegenomen, zijn de belangrijkste beursindexen gemiddeld 80% gestegen, sommige zelfs meer
dan 100%, en hebben de obligatiebeleggers iets beter gepresteerd dan de inflatie op de staatsleningen en veel beter op het krediet. Ze zouden veel meer hebben verdiend op reële beleggingen – goud, aardolie, grondstoffen in het algemeen en de vastgoedsector.
Waaraan hebben we dit geslaagde beursjaar te danken?
•

Het lijdt geen twijfel dat de stijging van de winsten van de bedrijven voor de voornaamste verrassing heeft gezorgd. Maar de vrees voor een vertraging van de economische groei in 2006
werd weggeveegd door een ware stortvloed aan uitstekende kwartaalresultaten, waardoor de
verhouding tussen de beurskoersen en de winsten nog meer dan behoorlijk blijven.

•

Een evolutie van de langetermijnrente die structureel laag blijft. Verscheidene factoren
verklaren deze evolutie : de vergrijzing van de bevolking en de opgelegde wijzigingen
inzake pensioenfondsen hebben tot gevolg dat enorme kapitalen defensief worden
belegd; het gunstige effect van de reusachtige reserves aan vreemde valuta waarover de
landen in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten beschikken, leidt tot een kolossale toevloed van liquide middelen op de obligatiemarkten.

•

De aanhoudende golf van fusies en overnames vormde de derde factor van dit uitstekend
beursjaar. Denken we maar aan de raid van de Indiër Mittal op de metaalreus Arcelor
en de ware saga rond het Suez-aandeel die nog altijd aan de gang is. De overvloed aan
liquide middelen in de ondernemingen en op de financiële markten verklaart deze concentratiebewegingen in grote mate.

De Europese economische groei kende in 2006 een heropleving en bereikte haar beste ritme
sedert zes jaar, o.m. dankzij een sterk vierde kwartaal en het dynamisme in Duitsland;
Frankrijk is evenwel achtergebleven. Het BBP van de eurozone is met 2,7% gestegen, wat
nagenoeg het dubbele is van 2005 (+1,4%). Voor het geheel van de Europese Unie is het BBP
met 2,9% toegenomen (tegen 1,7%).
Het goede nieuws voor België is dat de groei 3% bereikt, wat het dubbele is van die in 2005
en beter dan het gemiddelde in de eurozone. De beleggingen van de ondernemingen zijn nog
toegenomen (+4,4%), de uitvoer is met 3,4% gestegen en de gezinsconsumptie kent een verhoging met 2,4%. Het beschikbare inkomen van de gezinnen is met 2,7% gestegen omdat ze
meer inkomsten hebben gehaald uit renten en dividenden, de fiscale druk is verlaagd en de
werkgelegenheid is verbeterd.
Deze goede resultaten mogen ons echter de 3 problemen waarmee de overheid zich moet
bezighouden, niet doen vergeten : een tewerkstellingsgraad van de actieven van 60,9%, die
lager is dan het Europese gemiddelde, een zwakker concurrentievermogen, wat tot uiting
komt in een verlies van marktaandeel in de wereldhandel en de overheidsfinanciën die nauwlettend moeten worden gevolgd.
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VERZEKERINGSSECTOR

IN BELGIE (*)

De uitstekende prestatie van de Belgische economie, met een groei van het BBP van 3%, staat in schril contrast met de achteruitgang van het
incasso in de individuele levensverzekering. Een opmerkelijke achteruitgang, vergeleken met de steile stijging van het incasso in 2005. In Niet-Leven
heeft de gunstige conjunctuur de groei van het incasso ondersteund.
In 2006 bereikt het globale volume van de directe verzekeringsoperaties 29,6 miljard EUR, wat een terugval is met 12,4% en sterk
afsteekt tegen de groei van 19,8%, die in 2005 werd geboekt.
•

•

Globaal genomen, zijn de levensverzekeringen in het
beschouwde boekjaar met 18% achteruitgegaan. Het incasso
Leven vertegenwoordigt circa 69,6% van alle premies in de sector. De individuele Levensverzekering, die lijdt onder de invoering van de heffing van 1,1% op de premies sinds 1 januari
2006, daalt met 21,6% na een groei met bijna een derde in
2005. De achteruitgang treft zowel de producten met gewaarborgde rente (tak 21) als die gekoppeld aan beleggingsfondsen
(tak 23) maar volgens Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, worden de laatstgenoemde wel
zwaarder getroffen.
De goede prestatie van de Belgische economie heeft de groei
van het incasso in Niet-Leven ondersteund. In Auto stijgen de
premies met 1,2% en overschrijden ze 3 miljard EUR, uitsluitend dankzij het recordaantal nieuwe inschrijvingen in 2006.
In Brand neemt het incasso toe met 8,8% en bereikt het 2 miljard EUR; deze vooruitgang wordt voor een deel verklaard door
de nieuwe waarborgen natuurrampen en de evolutie van de
ABEX-index (+4%).
Het incasso in Gezondheidszorgen stijgt met 8,7%. Deze groei
is toe te schrijven aan het succes van de individuele en collectieve producten Hospitalisatie, aan de verhoging van de hospitalisatiekosten en de tariefverhogingen.

Voor het hele jaar 2006 is het rendement toegenomen, dankzij het
verdere herstel van de technische en financiële resultaten. De reglementaire solvabiliteitsratio’s gaan van 275% naar 250%, hun peil van
eind 2004, wat bevredigend blijft.
Tot slot wijzen we erop dat in 2006 de nieuwe wet op de dekking van
de natuurrampen van kracht is geworden, een dekking die sinds 1
maart 2006 in alle contracten “brand eenvoudige risico’s” verplicht
is. De invoering van het “Europees paspoort” en het toezicht van het
land van oorsprong ten voordele van de verzekeringstussenpersonen
is een mijlpaal in de oprichting van de eenheidsmarkt van de tussenpersonen, 12 jaar na de invoering van de eenheidsmarkt van de verzekeringen. Tot slot, is de nieuwe ombudsdienst voor de verzekeringen door de voogdijminister erkend als enig aanspreekpunt in de verzekeringssector. Hij verzoent de vereiste van een objectieve en zelfstandige behandeling van de klachten van de verzekerden met het
behoud van de nodige soepelheid voor een snelle en doeltreffende
afhandeling van hun klachten.

(*) Bron : Assuralia

jaarverslag NL_2006(PRINT)

4/27/07

9:12 AM

Pagina 7

|P&V GROEP|

jaarverslag NL_2006(PRINT)

|JAARVERSLAG 2006|

4/27/07

9:12 AM

Pagina 8

8

|GECONSOLIDEERDE GROEP P&V|
VERZEKERINGSPOOL
P&V Verzekeringen
P&V Gemeenschappelijke Kas

VIVIUM

P&V RE (in run off)

Piette & Partners
VIVIUM LIFE

ARCES
Actel

P&V Luxemburg (filiaal)
Euresa-Life (Luxemburg)

OVERIGE
RELEVANTE
PARTICIPATIES
HDP behoort volledig toe aan de Groep P&V en
oefent haar activiteiten hoofdzakelijk uit via drie
entiteiten :
•
HDP sociaal secretariaat;
•
HDP SVF (Sociaal Verzekeringsfonds
voor Zelfstandigen);
•
HDP KBF (Kinderbijslagsfonds).
P&V bezit eveneens een rechtstreekse en
onrechtstreekse participatie van 49,9% in de
Multipharma Group CVBA (coöperatieve
vennootschap die 239 apotheken en 17 parafarmaceutische winkels overkoepelt).

GECONSOLIDEERDE

REKENINGEN
KERNCIJFERS
(IN DUIZEND EUR) – PVH N.V.

Eigen vermogen
Activa
Technische voorzieningen
Uitgegeven premies Leven
Uitgegeven premies Niet-Leven
Opbrengsten van de beleggingen
Resultaat van het boekjaar
Personeelsbestand (VTE op datum van afsluiting)

2006
440.648
6.333.972
4.322.680
388.574
395.357
347.575
51.696
1.244

2005
385.716
6.041.639
4.149.717
417.069
395.875
380.218
71.377
1.318
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BELEGGINGEN
Eind 2006 bedragen de beleggingsactiva 4.668 miljoen EUR, een
stijging met 7,5% t.o.v. 2005.
De obligatieportefeuille, uitgedrukt in boekwaarde, groeit van 2.354
miljoen EUR eind 2005 tot 2.570 miljoen EUR eind 2006.
De latente meerwaarden bedragen 23 miljoen EUR eind 2006, tegen
130 miljoen EUR eind 2005. Het gemiddelde rendement van de
portefeuille is tussen eind 2005 en eind 2006 stabiel gebleven op
4,4%. De portefeuille bestaat eind 2006 uit 78% Staatsleningen,
tegenover 76% eind 2005.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille is tussen eind 2005 en
eind 2006 gestegen van 719 miljoen EUR tot 803 miljoen EUR.
Dankzij de goede prestaties van de beurzen is het bedrag van de latente meerwaarden merkelijk toegenomen, van 336 miljoen EUR tot
501 miljoen EUR, tussen eind 2005 en eind 2006.
De participatieportefeuille is stabiel gebleven. De latente meerwaarde beloopt 241,8 miljoen EUR en bevat hoofdzakelijk meerwaarden
op beursgenoteerde effecten.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Gebouwen
255,5
5,5%
270,0
6,2%
Participaties
479,1 10,3%
468,2 10,8%
Aandelen
803,2 17,2%
719,3 16,6%
Obligaties
2.569,5 55,0%
2.354,4 54,2%
Beleggingspool
32,9
0,7%
32,6
0,8%
Hypothecaire leningen
291,2
6,2%
293,1
6,8%
Overige beleggingen
236,3
5,1%
204,4
4,7%
4.667,8 100,0%
4.341,9 100,0%

2005
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SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN
P&V - P&V HERVERZEKERING P&V GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VIVIUM - VIVIUM LIFE
RAAD VAN BESTUUR
Guy PEETERS, Voorzitter
Bernard DE BACKER, Ondervoorzitter
Jean-Pierre BALAND
Dirk BOOGMANS
Michel BOUVY
Alain CLAUWAERT
Francis COLARIS
Armel DUMORTIER
Jacques FOREST
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS
DIRECTIECOMITÉ
Jacques FOREST, Voorzitter
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS
COMMISSARIS
Francis WILMET
AUDITCOMITÉ
Dirk BOOGMANS, Voorzitter
Armel DUMORTIER
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD
REMUNERATIECOMITÉ
Guy PEETERS, Voorzitter
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD

PIETTE & PARTNERS

EURESA-LIFE

RAAD VAN BESTUUR
Jacques FOREST, Voorzitter
Jean-Pierre BALAND
Roland BARBIER
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Guy PIETTE
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

RAAD VAN BESTUUR
Jacques FOREST, Voorzitter
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Jean-Paul CHALLET
Francis COLARIS
Thierry JEANTET
Fabrizio TEI
Paul VANDERVEKEN
Martin WILLEMS

EFFECTIEVE DIRECTIE
Guy PIETTE, Afgevaardigd Bestuurder
Roland BARBIER, Algemeen Directeur

DIRECTEUR-GENERAAL
Jean-Pierre QUAIRIERE

COMMISSARIS
Francis WILMET

COMMISSARIS
KPMG vertegenwoordigd door
Corinne NICOLET

ACTEL

ARCES

RAAD VAN BESTUUR
Jacques FOREST, Voorzitter
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Freddy CORLIER
Philippe DENIS
Guy VANDENBERGHE
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

RAAD VAN BESTUUR
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Marc VANDERSCHUEREN
Etienne PARIDAENS
Thierry RONVAUX

DIRECTIECOMITÉ
Guy VANDENBERGHE, Voorzitter
Philippe DENIS

COMMISSARIS
Jean-Louis SERVAIS

COMMISSARIS
Francis WILMET

EFFECTIEVE DIRECTIE
Thierry RONVAUX, Gedelegeerd Bestuurder
Etienne PARIDAENS
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CORPORATE GOVERNANCE

De Groep P&V heeft een beheersmodel uitgewerkt dat overeenstemt met de principes van deugdelijk bestuur en de waarden die ze van haar
verleden heeft overgeërfd.

In dat kader werken we aan de normering van deze principes in een corporate governance
charter dat borg moet staan voor een duidelijke en heldere beleidsstructuur en die het de verschillende bestuursorganen, evenals de personeelsleden mogelijk moet maken te werken in de
richting van de doelstellingen van de Groep P&V.
De raden van bestuur van P&V Verzekeringen, P&V Herverzekering, P&V
Gemeenschappelijke Kas, VIVIUM en VIVIUM Life bestaan uit :
•
zes bestuurders die lid zijn van het Directiecomité;
•
zes bestuurders die democratische organisaties vertegenwoordigen, die lid zijn van de
coöperatieve vennootschap PSH die de Groep P&V controleert;
•
vier, ten opzichte van deze organisaties en van de effectieve directie, onafhankelijke
bestuurders.
Deze raden van bestuur vergaderen minstens tienmaal per jaar. Twee gespecialiseerde comités
zijn in hun schoot opgericht :
•
een auditcomité, dat als opdracht heeft de raad van bestuur bij te staan in zijn taak van
toezicht. Het bestaat uit vier onafhankelijke bestuurders en vergadert minstens viermaal
per jaar.
•
een remuneratiecomité dat belast is met de remuneratie van de bestuurders. Het bestaat
uit twee onafhankelijke bestuurders en wordt voorgezeten door de Voorzitter van de
Raad van Bestuur.

|JAARVERSLAG| P&V GROEP
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BEHEER VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

In 2005 is een «Risk Management Committee (RMCO)» opgericht om het risicobeleid op een globaler en gestructureerder manier te voeren. Het
moet erop toezien dat de risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld, voortdurend worden bepaald, geanalyseerd, geraamd, opgevolgd en beheerst.
De gevolgde visie ligt volledig in de lijn van de ontwikkelingen Solvency II en van de circulaire ‘risicobeheermodellen’ van de CBFA van september
2006. Dit comité vergadert om de drie maanden en is samengesteld uit leden van het directiecomité en specialisten uit elk betrokken gebied.

Men onderscheidt twee types van belangrijke risico’s : de verzekeringsrisico’s (meer bepaald de verzekeringsrisico’s in Niet-Leven : onderschrijving,
ontoereikende voorziening en catastroferisico) en de financiële risico’s
(met name de renterisico’s en de volatiliteitsrisico’s van de aandelen).
Momenteel lopen er projecten om binnen afzienbare tijd de invoering
mogelijk te maken van passende en efficiënte instrumenten voor kapitaalbeheer die een aanvulling zijn op de talrijke reeds bestaande taken van risicobewaking. Deze opvolging wordt waargenomen door verschillende
entiteiten (erkende actuarissen, de dienst actuariële studies, beheerscontrole, interne audit, informaticabeveiliging, enz.) en krijgt concrete vorm
via de uitstippeling van het beleid van tarifering, aanvaarding en selectie van
de risico’s, van reservering, van kostenbeheersing, van herverzekering, enz.
Onder de overige risico’s bekleden de operationele omwille van hun
aard een bijzondere plaats. Het gaat immers om risico’s die verband
houden met onaangepaste of ontbrekende procedures, falende individuen en systemen of risico’s die uit externe gebeurtenissen voortkomen. Dit omvat ook de wettelijke risico’s en de reputatierisico’s. Het
beheer van deze risico’s is in drie hoofdlijnen opgesplitst :
• Het beleid van interne controle dat binnen de groep door de interne audit wordt gecoördineerd. De activiteiten in kwestie worden
geregeld door een auditcharter dat door de Raad van Bestuur is
goedgekeurd en dat de onafhankelijkheid van de functie van de
interne audit waarborgt. De verantwoordelijke van de interne
audit rapporteert aan het Auditcomité over de opvolging van de

aanbevelingen door de directie van de onderneming.
• Het beleid inzake informatieveiligheid, dat steunt op een basisnorm, met name de ‘BS 7799
Information Security’ en meer bepaald de volgende aspecten dekt: het beveiligingsbeleid, de
organisatie en veiligheid van de informatie, het databeheer, de beveiliging van de human
resources, de fysieke en milieuveiligheid, het beheer van de communicatie en de operaties,
de toegangscontrole, de aanschaf, ontwikkeling en wijziging van de informatiesystemen, het
beheer van veiligheidsincidenten, het Business Continuity Management (BCM).
• Het compliancebeleid wordt gevoerd via een cel die onder de leiding van een Compliance
Officer Group werkt. Deze entiteit is belast met het toezicht op de naleving van de regels
met betrekking tot de integriteit van de verzekeraarsfunctie binnen de Groep P&V. Ze heeft
aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht en haar voldoening uitgesproken over de
gevoerde werken tijdens haar eerste jaar activiteit.
Aanvullende informatie betreffende de voornaamste risico’s en onzekerheden waaraan de
Groep P&V is blootgesteld, wordt in een bijlage bij dit document verstrekt.
Belangrijke gebeurtenissen en verandering van omgevingsfactoren die na het einde van het
boekjaar 2006 hebben plaatsgevonden (Wetboek van Vennootschappen, artikel 96, 2° en 3°)
Er heeft geen enkele belangrijke gebeurtenis, noch verandering van omgeving, die de onwikkeling van de Groep merkelijk kunnen beïnvloeden, na 2006 plaatsgevonden.
Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
(Wetboek van Vennootschappen, artikel 96, 4°)
De werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, in de zin van artikel 96 van
het Wetboek van Vennootschappen, zijn voor onze groep niet van toepassing.
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|JAARVERSLAG| P&V GROEP

COMMERCIELE
STRATEGIE
In 2006 heeft onze groep de invoering van haar
“multikanalen – multimerkenstrategie” voortgezet.
Naast de traditionele kanalen (agenten en makelaars) hebben we onze aanwezigheid in verschillende vormen van directe distributie verstevigd :
internet, affiniteitenmarketing, overeenkomsten
met netwerken van autoconcessiehouders.
De resultaten geboekt in 2006 bevestigen dat we
de klant de mogelijkheid moeten bieden de
distributievorm van zijn voorkeur te kiezen.
In haar multikanalenstrategie heeft de Groep
P&V aandacht voor drie aspecten :
• Duidelijkheid voor de eindgebruiker : de
multikanalenstrategie gaat gepaard met een
multimerkenbeleid;
• Vrijwaring van de eigenheid van elk kanaal;
• Evenwicht tussen de verschillende kanalen
op het vlak van de middelen voor hun ontwikkeling.

CONCREET BETEKENT DE MULTIKANALEN/MULTIMERKENSTRATEGIE HET VOLGENDE :
IN BELGIË
• De P&V-producten worden door exclusieve, loontrekkende en zelfstandige agenten verdeeld, evenals door de agenten
van Hamburg Mannheimer Consulting, waarmee we in oktober 2003 een akkoord hebben gesloten voor de verkoop
van BOAR-verzekeringen.
Anderzijds verdeelt een gespecialiseerd team vanuit het hoofdkantoor de P&V-producten die voor de instellingen
bestemd zijn.
• De VIVIUM-producten worden door makelaars verkocht.
• De producten van Piette & Partners, een maatschappij die in Oost- en West-Vlaanderen actief is, worden eveneens door
makelaars verdeeld.
• De producten van ARCES, een onderneming gespecialiseerd in rechtsbijstand, worden door makelaars aangeboden.
• De producten van Actel worden door directe verkoop op de markt gebracht, vooral via internet.
• VIVIUM Affinity en Actel ontwikkelen initiatieven van affinity marketing. De producten worden onder een specifieke naam bij de affiniteitengroep verkocht.
IN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
• Ons filiaal, dat zich op de Luxemburgse markt richt, groepeert al zijn producten onder de merknaam VIVIUM. De
verdeling gebeurt voornamelijk via exclusieve agenten en, in mindere mate, via enkele makelaars.
• De producten van ons filiaal Euresa-Life, dat Europees opereert, worden verdeeld in de Benelux, Frankrijk, Italië en
Spanje, door makelaars en zelfstandige adviseurs die in vermogensbeheer zijn gespecialiseerd.
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ORGANISATIE EN ONTWIKKELING VAN SYNERGIEËN
IN DE VERZEKERINGSPOOL

De Groep P&V onderscheidt zich van de markt door haar multikanalenstrategie en door een kwalitatief hoogstaande dienstverlening
met beheersing van de kosten. Hiervoor wordt voortdurend geïnvesteerd in de verbetering van haar operationele efficiëntie.
De medewerkers van de verschillende entiteiten beschikken over
moderne en performante hulpmiddelen op het vlak van informatica,
burotica en telefonie. De gemeenschappelijke exploitatie van de computerdiensten van verschillende verzekeringsmaatschappijen heeft
deze ontwikkeling vergemakkelijkt. Er is immers een Economisch
Samenwerkingsverband (ESV) opgericht voor het gemeenschappelijk
beheer van de computerparken, verwerkingscentra, telecommunicatienetten en de bijstand aan de gebruikers. Op dit ogenblik werkt
Rainbow ICT-Services voor de entiteiten van de Groep P&V, voor
Dexia Insurance Belgium en voor Swiss Life. De soepele structuur
van Rainbow maakt het mogelijk nieuwe leden op te nemen.
Anderzijds is de Groep P&V constant op zoek naar synergieën tussen
haar verschillende entiteiten. Nagenoeg alle ondersteunende diensten
van P&V Verzekeringen, P&V Gemeenschappelijke Kas, VIVIUM
en VIVIUM LIFE worden nu reeds geleid door een zelfde hiërarchische verantwoordelijke. Zo vervullen de informaticadienst, de
human resources, de boekhouding, de financiële diensten, de communicatie en de interne audit hun taak voor alle verzekeringsondernemingen van de Groep. Dit maakt een vermindering van de omkaderingskosten en van andere vaste kosten mogelijk, maar leidt vooral

tot de optimalisering van de operationele processen door een zo groot
mogelijke standaardisering.
De operationele processen worden geregeld grondig geanalyseerd. Zo
worden de verbeterbare domeinen geïdentificeerd en de opvolgingsmethodes nodig voor een goed beheer ingevoerd. Dit leidt tot een
constante verbetering van de dienstverlening aan de tussenpersonen
en de verzekerden, met een goede beheersing van de werkingskosten.
De commerciële teams van P&V enerzijds, en van VIVIUM anderzijds, blijven toegewezen aan hun distributiekanaal, d.w.z. respectievelijk de agenten en de makelaars. De werkwijze en de meeste middelen om deze kanalen te beheren, zijn eigen aan elk van hen. Waar
mogelijk, worden de ervaringen, support en werkinstrumenten evenwel gedeeld.
Opdat al deze initiatieven tastbare resultaten zouden afwerpen, is een
passende informatica-ondersteuning onmisbaar.
Gemeenschappelijke computertoepassingen uitwerken met oog voor
de noodzakelijke eigenheden van elk distributiekanaal, is de grote
uitdaging waarvoor het Departement Informatica zich geplaatst ziet.
Medio 2007 zal een nieuw informaticaplatform voor alle entiteiten
van de Groep operationeel zijn. De investering is aanzienlijk, maar
van het allergrootste belang voor de toekomstige ontwikkeling van de
Groep P&V.
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HUMAN RESOURCES

Op 31 december 2006 telt het geheel van de Groep P&V 1288 personen (1244
VTE), waaronder 692 mannen (54%) en 596 vrouwen (46%).
Wat de opleiding betreft, zijn 52% van de medewerkers houder van een diploma
hoger onderwijs (niet-universitair of universitair).

OPLEIDING
De dienst H.R. & Opleiding heeft zijn activiteiten uitgebreid naar de verschillende verzekeringsentiteiten van de Groep P&V. De verschuiving van een relatief stabiel opleidingsaanbod
naar meer op maat ontwikkelde opleidingen versnelt. De opleidingen ter ondersteuning van
projecten worden een vertrouwd gegeven.
De activiteiten (seminaries, leercoaching, medewerking aan projecten en dienstverlening)
richtten zich tot de zelfstandige adviseurs van P&V (41 %), tot P&VD (6 %), VIVIUM en
VIVIUM Affinity (15%), P&V cvba (31%) en HMC en Actel (7%).
Het traditionele klassikale aanbod van door de CBFA erkende opleidingen, werd uitgebreid
met een formule ‘Begeleide zelfstudie’. Hiervoor werden 14 zelfstudiesyllabi en evenveel praktijkseminaries ontwikkeld.
Verdeeld over 5,5 voltijdse opleiders werden niet minder dan 3136 opleidingsdagen gegeven
aan 479 medewerkers (één medewerker kan meerdere opleidingen volgen). 172 medewerkers
schreven zich in voor 379 dagen opleiding bij externe opleidingscentra. In tijdseenheden uitgedrukt heeft het opleidingsteam op de 11437 gepresteerde uren er 4094 besteed aan het
geven van opleidingen, 312 uren aan leercoaching, 1136 uren aan medewerking aan projecten, 369 uren aan dienstverlening en 2914 uren aan het ontwikkelen en actualiseren van opleidingspakketten.

REKRUTERING
In 2006 heeft het Departement Human Resources 3.168 curriculae vitae ontvangen. Het gaat
hierbij zowel om spontane kandidaturen (1.053 kandidaturen) als om antwoorden op jobaanbiedingen die in de pers of in de jobrubriek van onze internetsite zijn verschenen (2.115 kandidaturen).
De inspanningen op het vlak van de werving van zelfstandige agenten voor het verkoopnet van
P&V werden verdergezet.
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MILIEU

Trouw aan de waarden van solidariteit en verdediging van het algemeen
belang voert P&V sedert verscheidene jaren acties teneinde de ecologische
voetafdruk van de Groep en haar medewerkers te verminderen.
Op het vlak van woon-werkverkeer zet P&V, met behulp van een aantal
stimuli, haar medewerkers ertoe aan de fiets of het openbaar vervoer te
gebruiken, of te carpoolen. In de voornaamste gebouwen van de groep
worden papier en afval gesorteerd.
Op het vlak van energiebesparing streeft P&V ernaar energiezuinige
gebouwen te ontwerpen en zuinige technologieën te promoten.
P&V is ook een van de sponsors voor de bouw van een nieuwe onderzoeksbasis op Antarctica door de International Polar Foundation van ontdekkingsreiziger Alain Hubert. Met de bouw en uitbreiding van deze basis
kan het grote publiek worden ingelicht over het wetenschappelijk onderzoek op de polen, de klimaatwijzigingen en de duurzame ontwikkeling.
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|P&V Verzekeringen|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

ACTIEF
Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Deposito’s bij cederende ondernemingen
Beleggingen Tak 23
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

PASSIEF

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Achtergestelde passiva
Fonds voor toekomstige toewijzingen
Technische voorzieningen
Voorziening voor verzekering Leven
Andere technische voorzieningen
Technische voorzieningen Tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

2006

2005

3.710
2.757.705
105.739
792.380
1.857.787
1.800
49.849
81.435
63.465
62.484
1.324
61.160
31.976
3.050.624

5.592
2.545.403
128.649
777.897
1.637.267
1.590
54.776
80.397
110.681
74.395
1.277
73.118
41.490
2.912.734

2006

2005

305.919
484
305.436
12.500
120.000
2.388.268
1.736.461
651.807
49.849
15.632
68.611
88.891
954
3.050.624

265.141
484
264.658
12.500
95.000
2.299.140
1.670.665
628.475
54.776
14.887
56.027
113.344
1.919
2.912.734
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

TECHNISCHE REKENING LEVEN
Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op belegging Tak 23
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Winstdeelnemingen
Netto-bedrijfskosten
Belegginslasten
Waardecorrecties op belegging Tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen
Resultaat van de technische rekening Leven

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Heffingen op de vrijgestelde reserves
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

2006

2005

206.950
46.665
1.443
-161.555
-2.059
-70.472
-6.448
-2.418
12.107

214.182
43.717
0
-168.920
-2.309
-70.042
-3.040
-5.197
8.392

2006

2005

124.175
124.488
802
-106.673
-63.615
-401
-24.204
-20.752
-2.235
-154
-25.000
6.431

123.346
145.697
4.920
-108.746
-62.889
544
-23.475
-14.336
-1.368
-119
-40.000
23.574

2006

2005

12.107
6.431
35.227
-8.727
-1.055
43.984
-3.167
40.817
382
41.198

8.392
23.574
20.727
-19.959
2.334
35.068
-1.973
33.096
382
33.477
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BEHEERSVERSLAG

In 2006 hebben we een winst van nagenoeg 41,2 miljoen EUR geboekt, wat een stijging is met 23,1% t.o.v. 2005. De Raad van Bestuur stelt de Algemene
Vergadering voor daarvan 38.683 EUR voor de coöperatoren te bestemmen en 41,15 miljoen EUR voor het eigen vermogen.
Dit mooie resultaat is toe te schrijven aan de verbetering van onze technische resultaten in BOAR, aan het hoge peil van onze financiële inkomsten en aan de
beheersing van onze bedrijfskosten.
Op commercieel vlak heeft ons net van zelfstandige agenten zich verder uitgebreid en speelt het een doorslaggevende rol in ons distributiestelsel.

DE ONTWIKKELING VAN HET NET VAN ZELFSTANDIGE
ADVISEURS :
Na 2005, dat een scharnierjaar was voor de omschakeling van een net van loontrekkende adviseurs naar
een net zelfstandige adviseurs, moest 2006 de start inluiden van de uitbouw van dit nieuwe net.
De grote uitdaging is en blijft de rekrutering van nieuwe zelfstandige adviseurs. Het aantal voltijdse zelfstandige adviseurs is ten opzichte van 2005 met 10% gestegen en telt eind 2006 210 adviseurs.
De rekrutering spitst zich toe op 2 doelgroepen :
• Enerzijds worden kandidaten gerekruteerd die dadelijk voltijds zelfstandig adviseur worden, en die van
in het begin een bestaande portefeuille in beheer krijgen.
• Een tweede doelgroep bestaat uit adviseurs die (in een eerste periode) nog een andere activiteit uitoefenen, maar die in de toekomst de prioritaire kandidaten zullen zijn om vrijgekomen portefeuilles in
beheer te nemen, en bijgevolg voltijds in verzekeringen aan de slag gaan.
Binnen deze groep waren er eind 2006 reeds 9 adviseurs gestart. Rekening houdende met de tendens van
samenwerkingen tussen verschillende adviseurs, worden samenwerkingsverbanden met bestaande kantoren ook voor deze nieuwe adviseurs gepromoot.
De veelvuldige rekruteringsactiviteiten vragen bovendien extra aandacht voor opleiding en begeleiding.
Dit is een uitdaging die, naast de rekruteringsproblematiek, in de volgende jaren beantwoord zal moeten
worden.
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PARTNERSCHAPPEN OP HET VLAK VAN
DE VERZEKERINGSACTIVITEIT
EURESA
Al in 1990 was P&V, samen met andere partners van de sociale economie, mede-oprichter van Euresa. Deze maatschappijen beoefenen alle verzekeringstakken en dekken nagenoeg 25 miljoen verzekerden; ze stellen ongeveer 30.000
personen tewerk. Hun gecumuleerd zakencijfer beloopt 23 miljard EUR.
De vennootschappen die lid zijn van Euresa zijn : P&V (België), Macif en Maif (Frankrijk), Unipol (Italië), Folksam
(Zweden), LB Group (Denemarken). De groep DEVK Versicherungen (Duitsland) heeft zich op 1 augustus 2005 als
stagiair lid bij Euresa aangesloten. Begin 2005 zijn 3 nieuwe vennootschappen toegevoegd lid van Euresa geworden :
Atlantis (Spanje), Sagres (Portugal) en Syneteristiki (Griekenland).
Steunend op de werkzaamheden van de vorige jaren, coördineert het Europees Samenwerkingsverband verschillende
gemeenschappelijke projecten, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsuitrustingen van auto’s’, het schadebeheer of nog, de
nieuwe boekhoudnormen, het deugdelijk bestuur van de aangesloten ondernemingen, de duurzame ontwikkeling, enz.
Het “Euresa Institute” (P&V, Macif, Maif, Unipol, Folksam, DEVK), dat in 2005 werd opgericht, organiseert samenwerkingsprojecten tussen de leden op het vlak van de sociale bescherming en maatschappelijke vraagstukken. Het
Europees Vakverbond zetelt in zijn Raad van Bestuur.
Euresa Holding tenslotte, volgt verder de evolutie van de vennootschappen die ze heeft geholpen bij hun oprichting
of ontwikkeling : Euresa-Life (Luxemburg), Sagres (Portugal), Syneteristiki (Griekenland).
IMA
Sinds vele jaren vertrouwt P&V de bijstandsverlening voor haar verzekerden toe aan het Beneluxfiliaal van IMA (Inter
Mutuelles Assistance). Dit partnerschap heeft zich in 2006 gestaag uitgebreid naar de overige filialen van de groep,
waaronder VIVIUM. Tijdens het boekjaar 2005 heeft IMA meer dan 9.600 dossiers van P&V-verzekerden behandeld.
SEPIA
SEPIA is een gemeenschappelijke dochtermaatschappij van P&V en Dexia Insurance Belgium en is belast met het
beheer van de sectorale pensioenfondsen. In 2006 hebben we ons kunnen verheugen op de verlenging, voor een duur
van 5 jaar, van ons contract met vier sectoren (metaalhandel, koetswerk, garagebedrijf en terugwinning van metalen).
Die vier sectoren samen vertegenwoordigen ongeveer 60.000 verzekerden.
HAMBURG-MANNHEIMER CONSULTING
In het kader van de samenwerkingsakkoorden met de Groep ERGO verkopen sommige agentschappen van HamburgMannheimer Consulting de BOAR-producten van P&V. In 2006 werd dit partnerschap gevoelig versterkt.

OVERIGE PARTNERSCHAPPEN
CAMPAGNE BIVV
De uitgave 2006 van de sensibiliseringscampagne voor het dragen van
de veiligheidsgordel betekent het 9e jaar samenwerking tussen het
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en P&V. De campagne
richtte zich met het Gordeldier rechtstreeks tot de kinderen; dit was
immers een leuk geheugensteuntje om de gordel altijd vast te klikken,
ook achteraan in de wagen.
Deze samenwerking betekent voor P&V heel wat meer dan een gelegenheid tot naambekendheid. De rol van een verzekeringsmaatschappij
mag zich niet beperken tot het vergoeden van schade, ze moet ook actief
aan preventie doen.
VUB-STUDIES
P&V heeft studies van de Onderzoekseenheid Sociologie van de VUB
opgestart en gesteund, over de verschillende vormen van solidariteit en de
evolutie van de sociale zekerheid (2002), over de eindeloopbaanproblematiek (2003), over de Belgen en de inzet van de genetica (2004) en over de
toekomstperspectieven van de 18-36-jarigen (2005). In 2006 ging de studie over de factoren die het geluk van de Belgen bepalen. Ze zal in 2007,
naar aanleiding van de honderdste verjaardag van P&V, verschijnen.
Deze initiatieven vertolken en vergroten de dimensie van P&V als solidaire onderneming met burgerzin : de gekozen onderwerpen helpen ons
het leven van de mensen en de context waarin ze evolueren, te begrijpen. Ze geven ook de aanzet tot een debat over relevante maatschappelijke kwesties.
STICHTING P&V
De Stichting P&V, die in 2000 werd opgericht, maakt deel uit van de
initiatieven die P&V neemt in het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen. De Stichting wil de strijd
aangaan tegen alle vormen van uitsluiting. Met haar acties richt ze zich
vooral tot de jongeren en tracht ze hun burgerzin aan te wakkeren, leert
ze hen in partnerschap te werken en wederzijds respect op te brengen.
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RESULTATEN TAK

RESULTATEN TAK NIET-

LEVEN – BELGISCH BEHEER

LEVEN – BELGISCH BEHEER

resultaat van 5,2 miljoen EUR, zijnde nagenoeg 10% van de premies.

OVERIGE TAKKEN BOAR

TAK AUTO
Het jaar 2006 werd overschaduwd door de
invoering op 1 januari 2006 van de premietaks.
Deze taks bedraagt 1,1 % voor de natuurlijke personen en is van toepassing op de
meeste levensverzekeringen.
INCASSO
Op 31 december 2006 bedraagt het globale
incasso rechtstreekse zaken van de tak Leven
111,3 miljoen EUR, wat - niettegenstaande
de invoering van de premietaks - een lichte
toename betekent ten opzichte van 2005.
WINSTDEELNEMINGEN (*)
Voor de contracten van het type Universal Life
bedraagt het globale rendement 4,25 %.
Voor de contracten “klassiek leven” die voldoen aan de criteria om grote winstdeelneming te genieten en voor de groepsverzekeringen bedraagt het globale rendement 4%.
De contracten Ideal CashPlan zullen een
winstdeelneming van 0,25 % genieten.
RESULTAAT (*)
Het boekjaar sluit met een resultaat van 4,7
miljoen EUR, na overdracht van een som
van 25 miljoen EUR aan het Fonds voor
toekomstige toewijzingen.
(*) onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene
Vergadering

INCASSO
Het incasso van de tak daalt van 103,8 naar
90,5 miljoen EUR, wat een achteruitgang is
van 13 %. Dit is vooral te wijten aan de
opzegging van een zeer groot leasing wagenpark en aan de drastische sanering die in de
portefeuille 'Transport' heeft plaatsgevonden.
RESULTAAT
De technische kosten zijn merkelijk afgenomen (-16%), waarmee we de vruchten plukken van een streng beleid inzake acceptatie
en selectie van de risico’s. De bedrijfskosten
zijn eveneens verminderd (- 4%). Daarnaast
beïnvloeden de gerealiseerde meerwaarden
het financiële resultaat gunstig. De bedrijfsvoering van de tak sluit met een winst van
nagenoeg 4 miljoen EUR.

INCASSO
Een lichte vooruitgang van de tak ‘Ziekte’
en een daling van het zakencijfer van de
andere portefeuilles leiden tot een stabilisering van het incasso, dat 22,6 miljoen EUR
bedraagt.
RESULTAAT
Deze tak, die zich kenmerkt door aansprakelijkheidsrisico’s, geeft aanleiding tot hoge
voorzieningen voor schadegevallen en dus
hoge financiële inkomsten (bijna 50% van
de premies in 2006). De algemene onkosten
van de tak zijn nogmaals afgenomen. De
schadelast blijft evenwel zeer hoog, zodat de
tak sluit met een negatief saldo van 1,2 miljoen EUR.

ONTVANGEN HERVERZEKERING
BOAR

TAK BRAND – DIVERSE RISICO’S
INCASSO
Het globale zakencijfer van de tak handhaaft
zich op 55,9 miljoen EUR.
RESULTAAT
De financiële inkomsten zijn stabiel, doch
van geringe omvang voor deze tak die weinig
voorzieningen genereert. De algemene
onkosten gaan enigszins in dalende lijn.
Daar het jaar 2006 geen zware schadegevallen (zoals stormen, zware branden, enz.)
kende, is de schadelast matig gebleven. De
tak sluit het boekjaar met een positief

RESULTAAT
Het bedrijfsresultaat van de ontvangen herverzekeringen is met 3 miljoen EUR winstgevend.
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P&V LUXEMBURG
ALGEMENE TREND VAN DE MARKT
Ondanks een verzwakking in het derde kwartaal 2006, was het globale groeipeil in de verzekeringssector hoog. Alle takken hebben tot de ontwikkeling bijgedragen. De vooruitgang in de tak leven,
die nog steeds wordt gedragen door de golf van activiteiten in vrije dienstverlening, bereikte in de eerste negen maanden 19,85%. Die is vooral toe te schrijven aan het succes van de producten in
rekeneenheden die profiteerden van het gunstige beursklimaat. De nieuwe heffing op de premies die op de Belgische markt werd ingevoerd heeft daarentegen wel een weerslag gehad op het incasso van een aantal Luxemburgse verzekeraars.
De verzekering Niet-Leven groeit met 15,13%. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de aanzienlijke toename van de internationale zaken. De ondernemingen die vooral op de zeer concurrentiele, plaatselijke markt actief zijn, hebben van hun kant slechts een groei van 2,32% geboekt.

RESULTAAT (*)
Ondanks de buitengewone kosten sluit het boekjaar 2006 met een
winst na belasting van 1,9 miljoen EUR. Deze winst weerspiegelt het
goede technisch resultaat in Niet-Leven en het uitstekende werk dat alle
medewerkers hebben verricht.
(*) onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering

BELEGGINGEN
In 2006 belopen de totale beleggingsactiva 2.757,7 miljoen EUR tegen 2.545,4 miljoen EUR eind 2005.
De boekwaarde van de obligatieportefeuille is tussen eind 2005 en eind 2006 gestegen van 738,2 miljoen tot 876,9
miljoen EUR. Ten gevolge van de verhoging van de rentevoeten bedragen de latente meerwaarden eind 2006 10 miljoen EUR tegen 47 miljoen EUR eind 2005. Op 31 december 2006 beloopt het gemiddelde rendement 4,5%.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille is van 506 miljoen EUR naar 556 miljoen EUR geklommen.
De latente meerwaarden bedragen 385 miljoen EUR tegen 262 miljoen EUR eind 2005.
De participatieportefeuille is standvastig. De latente meerwaarde op beursgenoteerde participaties beloopt 206 miljoen
EUR op 31 december 2006 en die op niet-beursgenoteerde participaties wordt geraamd op 248,6 miljoen EUR op
basis van een voorzichtige schatting.
De portefeuille bevat geen afgeleide producten.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA (BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Gebouwen
105,7
3,8%
128,6
5,1%
Participaties
654,9 23,7%
650,8 25,6%
Aandelen
556,4 20,2%
506,5 19,9%
Obligaties
876,9 31,8%
738,2 29,0%
Hypothecaire leningen
274,1
9,9%
275,0 10,8%
Overige beleggingen
289,7 10,5%
246,3
9,7%
2.757,7 100,0%
2.545,4 100,0%

2005

2006 was in grote mate gewijd aan de informatica-integratie van de
portefeuille die van Zurich werd overgenomen alsmede aan de harmonisering van de producten.
Op commercieel vlak heeft het filiaal in 2006 haar algemene agentschappen in aantal verdubbeld. Zo beschikt het nu, naast het traditionele net, over een twintigtal plaatselijke exclusieve algemene kantoren,
die over het Groothertogdom zijn verspreid en die zich dicht bij de
klanten bevinden.
Het onderschrijvingsbeleid dat in 2005 werd ingezet en gericht is op de
markt van de particulieren en kleine ondernemingen, werd voortgezet.
In 2006 zijn de uitgegeven premies, voor alle takken samen, van 45,4
miljoen EUR gestegen tot 45,8 miljoen EUR; de tak Leven is goed voor
13,57 miljoen EUR en Niet-Leven voor 32,25 miljoen EUR. Het aantal contracten in portefeuille stijgt van 98.065 tot 101.202, wat een toename is met 3,2%.

2006

DE ACTIVITEIT VAN HET FILIAAL
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|P&V
Gemeenschappelijke Kas|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

ACTIEF
Beleggingen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

PASSIEF

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Achtergestelde passiva
Technische voorzieningen
Voorzieningen voor niet-verworven premies
Voorziening voor schade
Overige technische voorzieningen
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

2006

2005

212.857
992
211.865
13.631
2.211
1.132
1.132
3.673
233.504

202.682
994
201.689
12.683
1.322
123
123
3.935
220.746

2006

2005

10.901
13
10.888
4000
202.704
2.788
162.746
37.170
0
12.371
2.826
702
233.504

8.177
13
8.164
0
197.169
0
171.840
25.329
77
11.174
4.130
19
220.746
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN

2006

2005

22.041
9.550
-8.066
-11.841
-3.654
-376
-4.964
2.689

23.886
10.230
-36.617
10.249
-3.725
-1.109
-3.581
-667

NIET-TECHNISCHE REKENING

2006

2005

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Gewoon resultaat voor belasting
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

2.689
101
-102
36
2.725
0
2.725
2.725

-667
87
-19
217
-382
0
-382
-382

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
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|JAARVERSLAG| P&V GROEP

BEHEERSVERSLAG

In 2006 bedraagt het uitgegeven incasso van P&V Gemeenschappelijke Kas 27,4 miljoen EUR, een vooruitgang met 3% ten opzichte van 2005. De private
sector is stabiel gebleven, terwijl de openbare sector met 9% is gestegen (meer bepaald dankzij de verhoging van de loongrens om deze aan te passen aan die van
de private sector ).

Het technisch resultaat van de private sector heeft zich in 2006 hersteld. Dat van de openbare sector daarentegen is erg verslechterd.

BELEGGINGEN

De technische voorzieningen worden op een voldoende hoog peil gehouden om de solvabiliteit van
de vennootschap op lange termijn te waarborgen.

Eind 2006 belopen de totale beleggingsactiva 212,9 miljoen EUR tegen
202,7 miljoen EUR eind 2005.

In de openbare sector zijn de voorzieningen in 2006 berekend volgens dezelfde regels als die welke
in de private sector gelden. Ten gevolge van de heractivering van het indexeringsfonds zijn ze evenwel anders verdeeld dan in 2005.

De boekwaarde van de obligatieportefeuille is tussen eind 2005 en eind
2006 gestegen van 201,7 miljoen EUR naar 207,8 miljoen EUR.
De latente meerwaarden bereiken eind 2006 1,1 miljoen EUR tegen 10,8
miljoen EUR eind 2005 en het gemiddelde rendement bedraagt op 31
december 2006 4,59%.
De portefeuille bevat geen afgeleide producten.

2005

SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Participaties
1,0
0,5%
1,0
0,5%
Aandelen
1,3
0,6%
0,0
0,0%
Obligaties
207,8 97,6%
201,7 99,5%
Overige beleggingen
2,8
1,3%
0,0
0,0%
212,9 100,0%
202,7 100,0%

2006

Ondanks de bescheiden technische resultaten in de openbare sector en het aanhoudend lage peil
van de financiële opbrengsten, levert het boekjaar 2,7 miljoen EUR winst op. Teneinde onze
solvabiliteit te verstevigen, met het oog op de nieuwe vereisten inzake de marges die ons zullen
worden opgelegd (Solvency II), wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld dit resultaat voor
het eigen vermogen te bestemmen en geen ristorno toe te kennen.
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|P&V Herverzekering|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

ACTIEF

2006

2005

24.637
11.004
13.046
587
330
391
826
826
10
26.193

27.219
14.567
11.999
653
335
369
98
98
8
28.030

PASSIEF

2006

2005

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Technische voorzieningen
Andere technische voorzieningen
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

4.635
2.640
1.996
5.106
5.106
212
16.210
29
26.193

8.904
2.640
6.264
5.832
5.832
218
13.049
28
28.030

Beleggingen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Deposito’s bij cederende ondernemingen
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Winstdeelnemingen en ristorno’s
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

TECHNISCHE REKENING LEVEN
Schadelast
Resultaat van de technische rekening Leven

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Gewoon resultaat voor belasting
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

2006

2005

63
661
251
2
-95
-106
775

-128
5.212
-1.891
-1
-164
-268
2.760

2006

2005

7
7

-8
-8

2006

2005

775
7
11.152
-207
47
11.773
-41
11.732
11.732

2.760
-8
348
-300
0
2.799
-65
2.734
2.734
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BEHEERSVERSLAG

BELEGGINGEN
De totale beleggingsactiva bereiken 24,6 miljoen EUR tegen 27,2 miljoen EUR in 2005.

Het boekjaar sluit met een winst van 11,7 miljoen EUR die voortkomt uit
gerealiseerde meerwaarden op de aandelenportefeuille (10,3 miljoen), een
batig saldo op wisselverrichtingen in verband met onze technische voorzieningen in US-dollars (0,25 miljoen EUR) en het gewone financiële
resultaat op de belegde activa. De uitkeringen voor voorbije schadegevallen zijn meer dan goedgemaakt door de daling van de technische voorzieningen en er is een licht technisch batig saldo geboekt (30.000 EUR).
De technische voorzieningen op 31 december 2006, die t.o.v. 2005 met
ongeveer 0,7 miljoen zijn afgenomen, lijken bijgevolg goed geraamd om
de uitkeringen voor nog openstaande schadegevallen te dekken.
De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor een bedrag van
16 miljoen EUR te verdelen, dat overeenstemt met de winst van het boekjaar verhoogd met de overgedragen resultaten.

Het gemiddelde rendement van de obligatieportefeuille bedraagt 4,3%.
Eind 2006 bedragen de latente meerwaarden 1,2 miljoen EUR tegen 1,5
miljoen EUR eind 2005.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille heeft zich tussen eind 2005
en eind 2006 op 6,1 miljoen gehandhaafd.
Eind 2006 bedragen de latente meerwaarden 8,4 miljoen EUR tegen 7,0
miljoen EUR eind 2005.
De portefeuille bevat geen afgeleide producten.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Participaties
11,0 44,7%
14,6 53,7%
Aandelen
6,1 24,8%
6,1 22,4%
Obligaties
5,7 23,2%
5,7 21,0%
Overige beleggingen
1,8
7,3%
0,8
2,9%
24,6 100,0%
27,2 100,0%

2005

De vennootschap is sinds 1996 in run off.

2006
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|VIVIUM en VIVIUM LIFE|

PARTNER-MAKELAARS

VIVIUM E@SY

VIVIUM richt haar commercieel beleid op de ontwikkeling van een langetermijnpartnerschap met een 300-tal professionele makelaars. Daarbij wordt
bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit en de stabiliteit van de commerciële relatie : deze partners worden ondersteund door een netwerk van
ervaren en gespecialiseerde inspecteurs die afhangen van een specifieke
commerciële directie.

VIVIUM E@SY biedt de partner-makelaars een aantal praktische instrumenten voor het beheer van hun portefeuille : informatie over de producten Leven en Niet-Leven, documentenbibliotheek (algemene voorwaarden, brochures, enz.) en interactieve beheersmodules (tarifering, raadpleging van polissen, portefeuillebeheer, online-aangifte van auto- en brandschade). VIVIUM E@SY werkt eenvoudig en snel en bespoedigt de afhandeling van de dossiers.

Deze strategie heeft het VIVIUM Life mogelijk gemaakt in 2006 haar aanwezigheid in een bevoorrecht segment, met name de tweede pijler, te verstevigen. De productie van groepsverzekeringen voor werknemers, maar ook
voor zelfstandigen, heeft immers alle records gebroken.
VIVIUM heeft haar partner-makelaars bij haar eerste reclamecampagne
voor het grote publiek betrokken; deze campagne kreeg trouwens de
“DECAVI-trofee” voor de beste campagne 2006.
Tot slot, werd een overeenkomst gesloten met een honderdtal makelaars om
met hen eveneens een waar partnerschap van langere duur uit te bouwen.

VIVIUM AFFINITY
VIVIUM Affinity is een entiteit van VIVIUM, die belast is met het ontwikkelen van een zakenstroom via affinity groepen. Zo zijn er overeenkomsten gesloten met bepaalde ondernemingen en automerken, om specifieke verzekeringsproducten aan te bieden aan hun leden of klanten.
In 2006 werden de in 2005 gesloten overeenkomsten uitgevoerd. We
mogen van een succes gewagen voor deze nieuwe partnerschappen, daar
het incasso gegenereerd door VIVIUM Affinity met meer dan 30% is
gestegen en 13 miljoen EUR overschrijdt.
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|VIVIUM|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

ACTIEF
Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Deposito’s bij cederende ondernemingen
Deel van de hervezekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

PASSIEF

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Resultaat
Technische voorzieningen
Voorzieningen voor niet-verworven premies
en lopende risico’s
Voorzieningen voor schadegevallen
Andere technische voorzieningen
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

2006

2005

7.600
507.972
0
2.040
504.848
1.083
22.393
25.498
8.234
482
7.752
8.328
580.025

12.741
483.707
276
2.040
480.657
734
21.406
28.550
16.032
385
15.647
19.754
582.190

2006

2005

54.190
50.062
4.128
0
484.693

50.050
50.062
0
-11
491.160

27.434
435.221
22.038
5.474
16.474
18.523
671
580.025

27.125
441.338
22.697
6.287
16.000
17.937
755
582.190
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN

2006

2005

109.446
20.709
-75.938
1.072
-41.747
-710
-8.606
-413
3.813

110.677
21.576
-75.223
-2.314
-45.902
-1.011
-7.497
-399
-94

NIET-TECHNISCHE REKENING

2006

2005

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

3.813
278
23
126
4.239
-100
4.139
4.139

-94
752
-8
545
1.195
0
1.195
1.195

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Wijziging van de voorziening voor egalisatie
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
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BEHEERSVERSLAG
Ondanks de uiterst concurrentiële context zijn zowel onze nieuwe productie als ons incasso verhoogd terwijl de schadelast op een bevredigend peil blijft. Het boekjaar sluit met een
winst van 4,1 miljoen EUR, zijnde een merkelijke vooruitgang t.o.v. 2005. De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor de volledige winst over te dragen.

INCASSO
De uitgegeven premies zijn met 4% gestegen
t.o.v. 2005 en bereiken 63,3 miljoen EUR.
Deze vooruitgang is te danken aan onze actie
«salon 2006», aan enkele omvangrijke wagenparken en aan de onderschrijving van nieuwe
affinity groepen.

INCASSO
Ten gevolge van een concurrentie zonder weerga hebben we in 2006
ons beleid voor het behoud van de portefeuille moeten intensifiëren.
Het incasso van deze tak is met 3% gestegen t.o.v. 2005 en bereikt
23,3 miljoen EUR.

RESULTAAT
Het boekjaar levert een winst op van 4 miljoen
EUR.

TAK BRAND –
ANDERE RISICO’S
INCASSO
In deze tak deden zich heel wat wettelijke wijzigingen voor n.a.v. de inwerkingtreding van
de nieuwe wet op de natuurrampen in maart
2006.
Ondanks die uitbreiding van de verzekeringsdekkingen is het incasso, onder druk van de
concurrentie, met 1,9% afgenomen. Het
bereikt 22,4 miljoen EUR.
RESULTAAT
Ten gevolge van de betrekkelijk hoge technische kosten boekt deze tak een verlies van 1,2
miljoen EUR.

RESULTAAT
Ofschoon de tak constant onder druk staat, sluit het boekjaar met
een winst van 1 miljoen EUR.

OVERIGE TAKKEN BOAR
INCASSO
De uitgegeven premies in deze takken bedragen 10,2 miljoen EUR,
een achteruitgang met 10,9 % t.o.v. 2005. Dit is vooral te wijten aan
de extralegale collectieve verzekeringen, waarvan het incasso met
30% is achteruitgegaan.
RESULTAAT
Deze takken zijn technisch wel positief maar lijden onder hoge
bedrijfskosten, die de globale rendabiliteit doen dalen tot een peil dat
nagenoeg in evenwicht is.

ONTVANGEN HERVERZEKERING IN BOAR
INCASSO
De uitgegeven premies bereiken 2,1 miljoen EUR, wat een vooruitgang betekent van 16% t.o.v. 2005.
RESULTAAT
Het boekjaar sluit met een winst van 0,2 miljoen EUR.

BELEGGINGEN
Eind 2006 bedraagt het totaal van de beleggingsactiva 507,9 miljoen
EUR, tegen 483,7 miljoen EUR eind 2005.
De boekwaarde van de obligatieportefeuille stijgt van 442,4 miljoen EUR
eind 2005 tot 457,0 miljoen eind 2006.
De latente minwaarden bedroegen einde 2006 1,2 miljoen EUR tegen
een latente meerwaarde van 15 miljoen EUR eind 2005. Het gemiddelde rendement bedroeg 3,86% op 31 december 2006.
De aandelenportefeuille groeit van 33,0 miljoen EUR tot 42,7 miljoen
EUR boekwaarde tussen eind 2005 en eind 2006.
De latente meerwaarden eind 2006 bedragen 22,6 miljoen EUR tegen
13,5 miljoen EUR eind 2005.
De portefeuille bevat geen afgeleide producten.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Gebouwen
0,0
0,0%
0,3
0,1%
Participaties
2,0
0,4%
2,0
0,4%
Aandelen
42,7
8,4%
33,0
6,8%
Obligaties
457,0 90,0%
442,4 91,5%
Overige beleggingen
6,2
1,2%
6,0
1,2%
507,9 100,0%
483,7 100,0%

2005

TAK ARBEIDSONGEVALLEN

2006

TAK AUTO
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|VIVIUM LIFE|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

ACTIEF
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Beleggingen Tak 23
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

PASSIEF

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Fonds voor toekomstige toewijzingen
Technische voorzieningen
Voorziening voor verzekering Leven
Andere technische voorzieningen
Technische voorzieningen Tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

2006

2005

1.157.927
2.445
26.571
1.128.911
13.832
21.450
24.296
24.296
17.221
1.234.725

1.086.097
1.065
26.571
1.058.460
12.490
22.342
39.283
39.283
16.443
1.176.655

2006

2005

65.400
27.764
37.636
4.000
1.128.353
1.111.862
16.491
13.832
7.739
10.684
4.717
1.234.725

60.943
27.764
33.179
4.000
1.059.691
1.046.013
13.678
12.490
7.756
14.704
17.071
1.176.655
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

TECHNISCHE REKENING LEVEN

2006

2005

227
451
-154
33
-53
-1
502

263
454
-167
-15
-86
-1
447

2006

2005

107.489
60.424
190
3
-78.438
-66.319
-576
-19.223
-1.247
0
-203
0
2.101

121.798
78.117
834
0
-83.358
-68.940
-52
-20.978
-3.734
-180
-152
-4.000
19.355

NIET-TECHNISCHE REKENING

2006

2005

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Heffingen op de vrijgestelde reserves
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

502
2.101
2.223
-21
-9
4.796
-339
4.457
0
4.457

447
19.355
1.250
-49
-27
20.977
-4.570
16.407
-8.162
8.245

Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op belegging Tak 23
Overige technische opbrengsten zonder herverzekering
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Winstdeelnemingen
Netto-bedrijfskosten
Belegginslasten
Waardecorrecties op belegging Tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen
Resultaat van de technische rekening Leven
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BEHEERSVERSLAG

In de loop van 2006 werd SAFE EXTRA
gelanceerd. Het betreft een product met
kapitaalgarantie dat op een erg succesvolle
manier SAFE PLUS aanvult.

VIVIUM LIFE heeft in het boekjaar 2006
aldus iets meer dan 2,7 miljoen EUR aan de
winstdeelnemingen toegewezen.

INCASSO
Het incasso van VIVIUM LIFE is met bijna
12 % verminderd.
Deze daling is voornamelijk te wijten aan de
invoering van de premietaks sinds 1 januari
2006.
WINSTDEELNEMING (*)
De resultaten van VIVIUM LIFE hebben,
voor het boekjaar 2006, een globaal rendement van minstens 3,75 % mogelijk
gemaakt voor de contracten Individueel
Leven. Het globale rendement van het product SAFE PLUS bedraagt 4,35 % en dat
van het product SAFE EXTRA 6,75 %.
Dit laatste rendement behoort tot één van
de hoogste van de markt.

RESULTAAT
Het boekjaar sluit met een nettowinst van
4,5 miljoen EUR.
De Raad van Bestuur stelt de Algemene
Vergadering voor de volledige winst over te
dragen.
(*) onder voorbehoud van goedkeuring door de
Algemene Vergadering

BELEGGINGEN
De totale beleggingsactiva belopen 1.157,9 miljoen EUR eind 2006
tegen 1.086,1 miljoen EUR eind 2005.
Van eind 2005 tot eind 2006 is de boekwaarde van de obligatieportefeuille
gegroeid van 877,2 miljoen EUR tot 934,5 miljoen EUR eind 2006.
De latente meerwaarden bereiken eind 2006 12,5 miljoen tegen 55,1
eind 2005 en het gemiddelde rendement bedraagt op 31 december 2006
4,6%.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille is gestegen van 119,4 miljoen
EUR tot 136,7 miljoen EUR tussen eind 2005 en eind 2006.
De latente meerwaarden bedragen 81,5 miljoen EUR tegen 57,1 miljoen
EUR eind 2005.
De portefeuille bevat geen afgeleide producten.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Gebouwen
2,4
0,2%
1,1
0,1%
Participaties
26,6
2,3%
26,6
2,4%
Aandelen
136,7 11,8%
119,4 11,0%
Obligaties
934,5 80,7%
877,2 80,8%
Hypothecaire leningen 17,1
1,5%
18,1
1,7%
Overige beleggingen
40,6
3,5%
43,7
4,0%
1.157,9 100,0%
1.086,1 100,0%

2005

Het rendementspercentage van de klassieke
contracten in groepsverzekering bedraagt
minstens 3,5 % op de waarde die bij het
begin van het boekjaar opgebouwd was ; de
reserve opgebouwd in de loop van 2006
kent een rendement van 4%.

2006

VIVIUM LIFE werkt voor de distributie
van haar producten met een net van gespecialiseerde makelaars, waarmee ze een duurzame professionele relatie wenst uit te bouwen, die steunt op een performante en
betrouwbare dienstverlening.
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|PIETTE & PARTNERS|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

ACTIEF
Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Overige financiële beleggingen
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

PASSIEF

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Overgedragen verlies
Technische voorzieningen
Andere technische voorzieningen
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

2006

2005

8
26.022
1.691
24.330
2.914
2.154
440
72
367
424
31.961

10
24.471
1.709
22.762
3.623
2.261
506
97
408
474
31.344

2006

2005

8.904
10.243
3
-1.342
19.408
19.408
1.476
1.992
181
31.961

8.218
10.243
3
-2.028
18.641
18.641
2.692
1.618
175
31.344
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN

2006

2005

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Wijziging van de voorziening voor egalisatie
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

12.610
986
211
-7.732
-4.929
-131
-196
-224
596

12.117
1.008
181
-6.458
-4.718
-127
-205
-88
1.709

NIET-TECHNISCHE REKENING

2006

2005

596
94
-3
1
688
2
-4
687
687

1.709
114
-3
1
1.822
2
-2
1.822
1.822

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
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ACTIVITEITEN

Een strikt acceptatiebeleid, de opvolging van
de portefeuille na schadegevallen, de opvolging van de betalingen en de evolutie van de
schadereserves eisen de dagelijkse aandacht
van de directie op.
De algemene kosten bleven onder het budget en bereiken 14,6% van de uitgegeven
premies.
Eind 2006 stelde de maatschappij 19 personen tewerk.
PNP werkt samen met 234 makelaarskanto-

Een goede prijs-kwaliteitverhouding, een
snelle, soepele en uitstekende dienstverlening, korte beslissingstermijnen en een persoonlijk contact met professionele makelaars
vormen de voornaamste troeven van PNP.
RESULTAAT
Het boekjaar wordt afgesloten met een winst
van 0,69 miljoen EUR.

BELEGGINGEN
De totale beleggingsactiva belopen 26,0 miljoen tegen 24,5 miljoen eind
2005.
De boekwaarde van de obligatieportefeuille gaat van 19,4 miljoen naar
18,0 miljoen EUR tussen eind 2005 en eind 2006.
De latente verliezen bedragen 0,01 miljoen tegen 0,7 miljoen latente
meerwaarde eind 2005.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille gaat van 1,3 miljoen EUR
naar 1,7 miljoen EUR tussen eind 2005 en eind 2006.
Eind 2006 bedragen de latente meerwaarden 0,5 miljoen tegen 0,2 miljoen eind 2005.
De portefeuille bevat geen afgeleide producten.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Gebouwen
1,7
6,5%
1,7
6,9%
Aandelen
1,7
6,5%
1,3
5,3%
Obligaties
18,0 69,2%
19,4 79,2%
Overige beleggingen
4,6 17,7%
2,1
8,6%
26,0 100,0%
24,5 100,0%

2005

Wat de schadelast betreft, kende de onderneming een goed jaar. De schadelast op verworven premie bedraagt 51%, wat ons een
combined ratio voor herverzekering geeft
van 88%.

ren, die zich voor het overgrote deel in Oosten West-Vlaanderen bevinden.
De bedoeling is een win-win situatie uit te
bouwen met de makelaars (o.a. via een systeem van winstdeelname) in een langetermijnstrategie gesteund op wederzijds respect
en vertrouwen.

2006

Piette & Partners Verzekeringsmaatschappij
nv (PNP) sluit het boekjaar 2006 af met een
premie-incasso (uitgegeven premies) van
14,6 miljoen EUR, een stijging met 4,7 %
ten opzichte van 2005.
Het incasso van de maatschappij is als volgt
verdeeld : 20 % brand, 4% varia, 47% BA
auto, 25% casco en 4% rechtsbijstand.
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|ACTEL|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

ACTIEF
Immateriële activa
Beleggingen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overige
Overlopende rekeningen
TOTAAL

PASSIEF

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen resultaat
Technische voorzieningen
Andere technische voorzieningen
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

2006

2005

1.016
29.880
18
29.862
6.439
1.831
2.836
266
2.567
2
513
42.515

2.040
32.144
18
32.126
5.553
1.312
1.602
300
1.299
2
425
43.075

2006

2005

17.488
7.145
3.892
5.695
756
16.661
16.661
108
1.693
6.520
45
42.515

19.238
7.145
3.892
5.695
2.506
14.576
14.576
105
1.828
7.256
72
43.075
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN

2006

2005

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

10.332
1.272
-6.833
-3.999
-144
-32
596

10.556
3.966
-6.870
-3.945
-49
-78
3.580

NIET-TECHNISCHE REKENING

2006

2005

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Overboeking naar de vrijgestelde reserves
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

596
992
-112
-172
1.303
-1.011
-42
250
0
250

3.580
2.357
-47
8
5.899
-1.011
-15
4.873
-2.721
2.151
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ACTIVITEITEN

Het nieuwe product voor de woning
‘Homeprotect’, dat begin 2005 op de markt
werd gebracht, kent nog steeds veel succes,
zowel bij de cliënteel als bij de prospects.
Een reclamecampagne in het begin van het
jaar als uitloper van het autosalon heeft een
groot aantal nieuwe contracten opgeleverd.
Het incasso dat hieruit voortspruit zal vooral in de rekeningen 2007 te zien zijn.
De site actel.be bevestigt haar belangrijke rol
in de distributie van de producten. Haar
positionering bij de internauten wordt
constant opgevolgd.

SOLIDARO
Solidaro is Esperanto voor “solidariteit”. Het
is onder die benaming dat Actel de zogenaamde affinity-activiteiten met een vakbondsorganisatie beheert. De eerste acties
zijn in 2006 gestart.

BELEGGINGEN
De totale beleggingsactiva belopen 29,8 miljoen EUR tegen 32,1 miljoen
EUR eind 2005.
De boekwaarde van de obligatieportefeuille ging tussen eind 2005 en eind
2006 van 18,0 miljoen EUR naar 15,6 miljoen EUR.
Eind 2006 bedragen de latente minwaraden 0,3 miljoen EUR tegen
0,9 miljoen EUR latente meerwaarden eind 2005 en bereikt het gemiddelde rendement 3,96%.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille is van 9,5 miljoen EUR tot
9,8 miljoen EUR gestegen tussen eind 2005 en eind 2006.
De latente meerwaarden belopen 7,8 miljoen EUR tegen 4,7 miljoen
EUR eind 2005.
De portefeuille bevat geen afgeleide producten.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Gebouwen
0,0
0,0%
0,0
0,0%
Aandelen
9,8 32,9%
9,5 29,6%
Obligaties
15,6 52,3%
18,0 56,1%
Overige beleggingen
4,4 14,8%
4,6 14,3%
29,8 100,0%
32,1 100,0%

2005

De degelijke technische resultaten, bekomen
dankzij een zeer streng onderschrijvings- en
acceptatiebeleid, blijven stabiel. De schadelast vertegenwoordigt 66% van de verworven premies (nettobedragen zonder herverzekering).

RESULTAAT
Het boekjaar sluit met een winst van
250.000 EUR.

2006

In 2006 belopen de uitgegeven premies 13
miljoen EUR, wat nagenoeg hetzelfde peil is
als in 2005. Ondanks de groei van de portefeuille is dit te verklaren door een verlaging
van de gemiddelde premie, alsmede door
ons opzet om onze activiteiten in Materiële
Schade terug te schroeven.
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|EURESA-LIFE|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

Rekeningen neergelegd bij het Registre
de Commerce et de
Sociétés de
Luxembourg voor
publicatie in het speciale register van
bedrijven en verenigingen.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris-reviseur.

ACTIEF
Immateriële activa
Beleggingen
Overige financiële beleggingen
Beleggingen Tak 23
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

PASSIEF
Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Achtergestelde passiva
Technische voorzieningen
Voorziening voor verzekering Leven
Andere technische voorzieningen
Technische voorzieningen Tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

2006

2005

23
60.129
60.129
1.041.233
4.615
10.387
478
9.909
11.853
1.128.240

27
61.707
61.707
984.446
9.130
7.466
303
7.162
11.719
1.074.494

2006

2005

12.258
9.000
3.258
2.479
45.966
45.691
275
1.051.918
1.956
11.849
1.814
1.128.240

10.619
9.000
1.619
4.958
43.468
43.029
439
994.761
1.350
17.855
1.484
1.074.494
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING LEVEN

2006

2005

149.929
20.805
67.312
-146.007
-59.654
-19.832
-6.057
-4.188
2.307

167.430
25.652
114.839
-113.941
-172.601
-16.091
-2.587
-854
1.847

NIET-TECHNISCHE REKENING

2006

2005

Resultaat van de technische rekening Leven
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

2.307
2.307
-668
1.640
1.640

1.847
1.847
-255
1.592
1.592

Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op belegging Tak 23
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Belegginslasten
Waardecorrecties op belegging Tak 23
Resultaat van de technische rekening Leven
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ACTIVITEITEN

Het jaar 2006 kenmerkt zich wezenlijk door twee elementen : de toename
van de kapitalen in omloop (6 %) t.o.v. 2005, en de verhoging van de
winst voor belasting met 25 % die nu 2,3 miljoen EUR bereikt.
De beurshausse verklaart in grote mate de stijging van de kapitalen in
omloop en bijgevolg de verhoging van de winst. Doch de beheersing van
de kosten en de voortzetting van de reorganisatie die in 2003 werd aangevat, spelen eveneens een belangrijke rol.
De nieuwe productie komt vooral van drie markten : Italië, België en
Luxemburg.

BELEGGINGEN
De totale beleggingsactiva (excl. Tak 23) bedragen 60,1 miljoen EUR eind
2006 tegen 61,7 miljoen EUR eind 2005, ten gevolge van een vermindering van de technische voorzieningen.

2005

2006

SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
(BOEKWAARDE IN MILJOEN EUR EN IN PERCENT VAN HET TOTAAL)
Aandelen
12,2 20,3%
7,3 11,8%
Obligaties
23,5 39,1%
32,2 52,2%
Overige beleggingen
24,4 40,6%
22,2 36,0%
60,1 100,0%
61,7 100,0%
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|ARCES|
BALANS
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

Ingekorte versie van
de Jaarrekeningen
neergelegd bij de
Nationale Bank van
België.
Het attest van de
Jaarrekeningen werd
zonder voorbehoud
afgeleverd door de
Commissaris.

ACTIEF

2006

2005

Immateriële activa
Beleggingen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

99
5.364
0
5.364
1.196
3.075
169
2.906
126
9.860

0
337
49
288
300
2.356
0
2.356
14
3.008

PASSIEF

2006

2005

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen resultaat
Technische voorzieningen
Andere technische voorzieningen
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

1.974
1.760
74
0
140
7.143
7.143
715
27
9.860

738
600
74
60
73
1.073
1.073
1.184
13
3.008
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RESULTATENREKENINGEN
OP 31 DECEMBER 2006
(IN DUIZEND EUR)

TECHNISCHE REKENING NIET-LEVEN

2006

2005

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

1.702
92
-538
-1.111
-18
128

959
99
-372
-594
-26
65

NIET-TECHNISCHE REKENING

2006

2005

128
53
181
-45
135
135

65
29
94
-21
73
73

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

ACTIVITEITEN

Het jaar 2006 betekent een belangrijke mijlpaal in de evolutie van ARCES, een onderneming die gespecialiseerd is in Rechtsbijstand.
Ten gevolge van de overname op 1 oktober 2006 van de rechtsbijstandsportefeuille van VIVIUM, heeft ARCES een nationale omvang verworven en haar producten ruim
gediversifieerd.
Het volume van verworven premies is met meer dan 75% gestegen. De winst voor belasting is nagenoeg verdubbeld.
Bovendien heeft ARCES op de markt het verschil gemaakt wat betreft het schadebeheer, door de vastlegging en naleving van doelstellingen die op commercieel vlak als prioritair worden beschouwd : met name de doelstelling D+2, die bepaalt dat elke brief binnen twee dagen moet worden beantwoord, gekoppeld aan de doelstelling
“Transparantie”, die het de makelaar mogelijk maakt alle dossiers die hem betreffen online te volgen.
Het team Nederlands- en Franstalige beheerders werd aanzienlijk uitgebreid.
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BIJLAGE 1 :
DE OMBUDSMAN VAN P&V
De functie van ombudsman, die een sleutelstuk vormt in de kwaliteitsbewaking, werd exact 30 jaar geleden bij P&V opgericht. De ombudsman bestudeert de klachten
van de verzekerden over de maatschappij. Na een grondig en objectief onderzoek in het kader van de wetten, reglementen, algemene contractvoorwaarden en gedragsregels die door de verzekeringssector zijn uitgevaardigd, bepaalt hij of de klacht al dan niet gegrond is.
Uit het strikte oogpunt van de verzekeringswetgeving zijn twee derde van de ingediende dossiers ongegrond. In dat geval wordt de verzekerde een duidelijke en met redenen omklede verklaring gegeven van het standpunt van de maatschappij.
Wanneer de klacht gegrond is, wordt de situatie zo spoedig mogelijk verholpen.
Sinds 2006 is de ombudsman van P&V tevens de officiële contactpersoon voor de Ombudsman van de Verzekeringen voor de dossiers betreffende VIVIUM.

AANTAL DOSSIERS
Het aantal klachten dat naar de ombudsman wordt gezonden, blijft de laatste jaren vrij stabiel. In 2006 werden 317 dossiers geopend. De 324 dossiers die in 2005 werden geopend, zijn
alle afgehandeld.
REDENEN VAN DE KLACHTEN
Het is vooral naar aanleiding van een schadegeval dat de verzekerden zich met hun grieven tot
de maatschappij richten. Dit komt eenvoudigweg door het feit dat de verzekerde bij die gelegenheid de omvang, de inhoud en de kwaliteit van de prestaties van zijn verzekeraar kan toetsen.
Het hoeft niet te verbazen dat de takken Auto en Brand de meeste klachten krijgen. De meest
aangehaalde redenen zijn de weigering tot dekking, de traagheid van afhandeling, de interpretatie van de algemene voorwaarden en het bedrag van de schadevergoeding.
HERKENNINGSCRITERIA EN MINIMUMCRITERIA VAN WIJZE VAN AFHANDELING
In 2006 hebben informele ontmoetingen tussen contactpersonen van de ombudsman van de
verzekeringen het mogelijk gemaakt een werkdocument op te stellen, dat bestemd is voor de
beheerders van de technische diensten. Dit document somt de herkenningscriteria van een

klacht op, alsmede de minimumcriteria inzake de wijze van afhandeling van een klacht.
Dit project ligt in het verlengde van de aanbevelingen van Assuralia. De werkgroep wenst dat
op deze aanbevelingen richtlijnen volgen en dat de aangesloten maatschappijen zich formeler
verbinden tot de invoering van een klachtenmanagement. De maatschappijen kunnen aldus
vooruitlopen op de stelsels die de CBFA vermoedelijk op middellange termijn, via de compliancefunctie, zal invoeren.
De periodieke en informele ontmoetingen zullen in 2007 worden geformaliseerd.
TEVREDENHEIDSBAROMETER
In 1998 heeft het Departement Communicatie een meetinstrument voor de algemene tevredenheid van de cliënteel uitgewerkt. Eenmaal per jaar wordt met een formulier de mening van
de verzekerden gevraagd over de diensten van P&V. Daarnaast worden elke maand vragenlijsten gestuurd naar de verzekerden die een schadegeval auto of woning hebben gehad. Dit teneinde hun tevredenheid te kennen over de afhandeling van hun dossier. De resultaten van die
enquêtes worden bij de ombudsman gegroepeerd.
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BIJLAGE 2 :
DE STICHTING P&V
De Groep P&V ondersteunt verscheidene initiatieven die
kaderen in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
ondernemingen. Dit is het geval voor de Stichting P&V. Deze
Stichting werd in 2000 opgericht als opvolger van het Fonds
P&V en stelt zich tot doel alle vormen van uitsluiting te
bestrijden. Met haar acties wil ze voornamelijk de jongeren
bereiken en hun burgerzin aanwakkeren, hen leren samenwerken in wederzijds respect. Op 10 november 2005 is de
Stichting P&V door de Minister van Justitie bovendien
erkend als stichting van openbaar nut.

JONGERENFORUM
Net als bij de vorige projecten is de actieve deelneming van de jongeren
van wezenlijk belang. Daarom heeft de Stichting een oproep tot kandidaatstelling gedaan naar de jongeren die zich geheel voor het project willen inzetten, waaruit het Jongerenforum is ontstaan. Na afloop van twee
jaar ontmoetingen, ondersteund door een begeleidingscomité dat uit
professionals bestaat, hebben deze jongeren uit 174 ingediende dossiers
19 initiatieven geselecteerd die, volgens hen, het best bijdragen tot een
drempelverlaging van de jeugdverenigingen. De jongeren worden door
de Stichting gesteund voor een totaalbedrag van 300.000 EUR.

PROJECT 2004-2007
Onder de titel « Beter samen ? Jongeren voor een toegankelijk jeugdwerk », gaat het huidige driejaarlijkse project van de Stichting P&V over
de uitsluiting, vanuit de hoek van het verenigingsleven als integratiefactor. Jongerenverenigingen stimuleren immers de actieve betrokkenheid
in de samenleving. Ze dienen interculturele contacten te bevorderen en
helpen de jongeren op te voeden tot verantwoordelijke medeburgers,
die met de culturele en etnische diversiteit van de maatschappij weten
om te gaan.

SPOT-ON
Het project Spot-On ! ! The Music Project Summer 2006 dat eind
2005 werd opgestart, maakt eveneens deel uit van het driejaarlijks
project van de Stichting. Met Spot-On heeft de Stichting de
Belgische jeugdhuizen uitgenodigd om een origineel concept van
muziekfestival uit te werken. De winnende projecten werden geselecteerd door een jury, waarin het Jongerenforum, specialisten van de
jeugdverenigingen en van de muziekwereld zetelden. In totaal hebben 18 jeugdhuizen 900 minitrips gewonnen om kosteloos muziekfestivals bij te wonen. Drie laureaten hebben elkeen een eerste prijs
ten waarde van 25.000 EUR in de wacht gesleept voor de concrete
organisatie van hun festival.
Via dit project wil de Stichting P&V tevens bijdragen tot een grotere toegankelijkheid van het lokale jeugdwerk. Dit project liep in
samenwerking met de Nationale Loterij.

Het project 2004-2007 is in december 2004 gestart met een studiedag
waaraan circa 230 professionals van de jeugdsector hebben deelgenomen. Academici, opvoeders, maatschappelijk werkers, enz. werden uitgenodigd om hun ervaringen te delen en de gedachtewisseling op gang
te brengen. In april 2005 werd een boek gepubliceerd onder de titel “
Beter samen ? Denk- en doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in
Vlaanderen, Brussel en Wallonië”.

BURGERSCHAPSPRIJS
In november 2006 heeft de Stichting voor de tweede maal haar
Burgerschapsprijs uitgereikt. Een prijs die wordt toegekend aan personen
of organisaties uit binnen- of buitenland, die zich op een exemplarische
en inspirerende manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Dit jaar zijn vooraanstaande figuren uit de artistieke en

culturele wereld in de bloemetjes gezet :
Wannes Van de Velde, zanger, muzikant, schrijver en beeldend kunstenaar en het cineastenduo Jean-Pierre en Luc Dardenne. Met deze
keuze heeft de jury – bestaande uit zo’n 30 vertegenwoordigers van de civiele maatschappij uit
heel België – de kracht van de cultuur willen
beklemtonen, een sector die aan overtuigingen
tornt en “de mensen een geweten schopt”.
EUROPESE DIMENSIE
Met haar partners van de Europese pool van
de stichtingen van de sociale economie
(Fondazione Cesar, Fondation Macif,
Fondation Maif en Fundació Agrupació
Mútua), alle ontstaan uit verzekeringsmaatschappijen van de sociale economie, neemt
de Stichting P&V ook actief deel aan het
genereren van nieuwe activiteiten op het
gebied van de sociale economie, meer
bepaald naar de jongeren toe. In 2006 heeft
de Stichting P&V meegewerkt aan een project over werkgelegenheid en integratie. Het
doel van dit project is via de vakverenigingen en de sociale economie de jongeren –
meer bepaald van vreemde afkomst – in
staat te stellen dankzij een job het Europees
burgerschap te verwerven.
Lees meer hierover op :
www.stichtingpv.be
www.spot-on.be
www.jongerenforumstichtingpv.be
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BIJLAGE 3 :
RAAD DER GEBRUIKERS
De Raad der Gebruikers is opgericht bij beslissing van de Algemene Vergadering van 16 juni 1997. Het doel was, naast de Raad van Bestuur en het
Directiecomité, een consultatief orgaan in te stellen dat het consumentgericht beleid van P&V garandeert en bijstuurt.

Dit orgaan is belast met het formuleren en voorstellen van alle mogelijke verbeteringen die kunnen leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de producten en diensten die de verzekerden worden aangeboden. De Raad der Gebruikers werkt dus als
een soort van observatorium dat een prospectief beeld moet aanreiken van de behoeften en verwachtingen van de verzekeringsconsumenten, teneinde er optimaal aan te
voldoen.
De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de institutionele klanten van
P&V : administraties en openbare besturen, vakbonden, ziekenfondsen, verenigingen
(de drie laatstgenoemden treden eveneens op als woordvoerders van hun aangeslotenen). De kaderleden en personeelsleden van de onderneming worden eveneens bij de
activiteiten betrokken.
Om hem in staat te stellen zijn taak doelmatig te volbrengen, wordt de Raad der
Gebruikers stelselmatig ingelicht over de nieuwe producten en diensten die door P&V
worden ontwikkeld. Hij beschikt bovendien over de resultaten van de tevredenheidsenquêtes.
In de loop van 2006 heeft de Raad der Gebruikers tevens aandacht gehad voor de volgende onderwerpen : de evolutie van de wetgeving op de natuurrampen, de evolutie
van de verzekeringssector, de nieuwe wet op de rechtsbijstand, de wetgeving betreffende de vrijwilligers, het imago van de verzekeringssector en de tevredenheid van de
P&V-klanten.
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BIJLAGE 4 :
VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
INLEIDING
In 2005 is een « Risk Management Committee (RMCO) » opgericht om het risicobeleid op een globaler en gestructureerder manier
te voeren. Dit moet erop toezien dat de risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld, voortdurend worden bepaald, geanalyseerd,
geraamd, opgevolgd en beheerst.
De gevolgde visie ligt volledig in de lijn van de ontwikkelingen
Solvency II en van de inhoud van de circulaire ‘risicobeheermodellen’
van de CBFA van september 2006. Dit comité vergadert om de drie
maanden en is samengesteld uit leden van het directiecomité en specialisten uit elk betrokken gebied.
Men onderscheidt twee types van hoofdrisico’s : de verzekeringsrisico’s (met name in Niet-Leven : onderschrijving, onvoldoende voorzieningen en catastroferisico) en de financiële risico’s (met name het
renterisico en de volatiliteitsrisico’s van de aandelen). Op dit ogenblik
lopen er projecten die het op middellange termijn mogelijk maken
passende en efficiënte instrumenten voor kapitaalbeheer in te voeren,
die een aanvulling zijn op de talrijke reeds bestaande taken van risicobewaking. Deze opvolging wordt waargenomen door verschillende
entiteiten (erkende actuarissen, actuariële studies, beheerscontrole,
interne audit, informaticabeveiliging, enz.) en krijgt concrete vorm
via de uitstippeling van het beleid van tarifering, aanvaarding en
selectie van de risico’s, van positionering, van kostenbeheersing, van
herverzekering, enz.
De hieronder gebruikte taxonomie voor de classificatie van de voornaamste risico’s stemt overeen met die welke wordt gebruikt in het
raam van de Solvency II werken. De voornaamste risico’s waarmee de
onderneming te maken krijgt, zijn de marktrisico’s (koersrisico en
volatiliteitsrisico van de aandelen), alsmede de verzekeringsrisico’s
Niet-Leven.

MARKTRISICO’S
Het gaat om verliesrisico’s die voortspruiten uit de schommeling van
risicofactoren, met name de rentevoeten, de aandelenkoersen, de
vastgoedprijzen, enz.
RENTERISICO
Dit risico is vooral present in de levensverzekering, gelet op de lange
duur van sommige contracten tegen rentevoeten van 4,75%. Dit risico van herbelegging is in de verzekeringswereld welbekend en wordt
strikt opgevolgd door de CBFA die erop toeziet dat de waarborgen zo
nodig correct worden geprovisioneerd.
De onderneming volgt en bewaakt dit renterisico met behulp van een
deterministisch ALM-model (Asset & Liability Management) dat
intern is ontwikkeld. De weerslag van ongunstige economische
scenario’s op de balanssituatie, opgesteld door het RMCO, worden
beperkt door enerzijds, het toegepaste reservebeleid en, anderzijds, de
diversificatie van de beleggingsactiva. De onderneming wendt geen
afgeleide producten aan om dit type van risico te dekken.
RISICO ‘AANDELEN’ EN ‘GEBOUWEN’
De portefeuille aandelen en participaties is vooral samengesteld uit
zekere waarden, met aanzienlijke latente meerwaarden en een gering
liquiditeitsrisico. De activa in kwestie zijn heel verscheiden en er worden beperkingen toegepast om concentratierisico’s te voorkomen.
Alle gebouwen zijn in België gelegen, de totale latente meerwaarde is
zeer hoog en de huurleegstand is lager dan 1%.
Het hierboven genoemde ALM-model maakt het eveneens mogelijk
de weerslag te meten van schommelingen van de aandelenkoersen
(volatiliteit) en van de vastgoedprijzen.
In het algemeen is, inzake de raming van de marktrisico’s (of ALMrisico), een ‘Value-at-risk’ (Var) indicator in ontwikkeling, die het
potentieel structureel verlies berekent ingeval van ongunstige gebeur-
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tenissen. Daarbij wordt rekening gehouden met een horizon van
behoud van een jaar en een vooraf bepaald vertrouwensinterval (bij
voorbeeld 99,5%). Om een dergelijk instrument te ontwerpen, is het
onder meer nodig een econometrisch model te kiezen dat het mogelijk maakt op stochastische wijze, evolutiescenario’s van de financiële
markten te genereren.
KREDIETRISICO
Het kredietrisico wordt werkelijkheid wanneer een klant of tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen. Deze
situatie spruit vooral voort uit de insolventie van de klant of tegenpartij. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kredietrisico dat
achter beleggingsacitiviteiten schuilgaat en dat met betrekking tot
een herverzekeraar die in gebreke blijft.
KREDIET- BELEGGINGSRISICO
De meerderheid van de leningen worden verstrekt in het kader van
vastgoedbeleggingen waarvan de expertisewaarde hoger is dan het
leningsbedrag in voor 100% gehouden filialen. Meer dan 75% van
de obligatieportefeuille vertoont een hoog debetrisico of met een
AAA rating. De portefeuille hypothecaire leningen voor particulieren
is van geringe omvang (minder dan 10% van de totale activa) en het
debetrisico is daar dan ook beperkt.
KREDIETRISICO - HERVERZEKERING
Meer dan 85% van de vorderingen op herverzekeraars zijn gedekt
door deposito’s of attesten D135.
VERZEKERINGSRISICO’S
De verzekeringsactiviteit steunt op een risico-overdracht door de
houder van een verzekeringspolis aan de verzekeringsmaatschappij,
die zo de verschillende risico’s in verzekeringsportefeuilles kan groeperen (mutualisering van de risico’s).
De verzekeringsrisico’s komen voornamelijk voort uit de onzekerheid, op het ogenblik van de verkoop van een verzekeringsproduct
over het peil van de vergoedingen die in de toekomst zullen moeten
worden uitbetaald. Deze risico’s kunnen zich soms pas na vele jaren
verwezenlijken.
In Niet-Leven omvatten de verzekeringsrisico’s hoofdzakelijk het

onderschrijvingsrisico, het risico van onvoldoende voorziening en het catastroferisico. In Leven
zijn de voornaamste risico’s het sterfterisico, het levensduurrisico en het invaliditeitsrisico.
De Groep P&V beheert de verzekeringsrisico’s via een globale aanpak die een permanente
opvolging van de voornaamste betrokken indicatoren combineert met een geregelde aanpassing
van het acceptatiebeleid, van de tarifering, het beleid inzake voorzieningen en herverzekering.
ONDERSCHRIJVINGSRISICO IN NIET-LEVEN
Het gaat vooral om het risico betreffende een onaangepastheid van de tarieven waartegen de
nieuwe zaken worden gesloten. Met uitzondering van de catastroferisico’s, die in een specifieke categorie worden ondergebracht (zie hieronder), worden deze risico’s beheerd aan de hand
van duidelijke en strikte instructies op het vlak van het acceptatie- en selectiebeleid van de risico’s en hun tarifering. Eventuele afwijkingen worden uitsluitend toegekend door bevoegd en
ervaren personeel. Gespecialiseerde actuarissen voeren geregeld controles uit op grond van
instrumenten voor statistisch onderzoek, teneinde te waken over een passende correctie van
de voorgestelde voorwaarden.
RISICO VAN ONTOEREIKENDE VOORZIENING IN NIET-LEVEN
Zodra een schadegeval wordt aangegeven, worden er voorzieningen aangelegd. Het departement “schadegevallen” bepaalt deze voorzieningen op forfaitaire of analytische wijze, d.w.z. per
dossier, volgens precieze procedures. In elke fase van het dossier worden de ramingen van uit te
keren bedragen herzien, o.m. rekening houdend met bijkomende inlichtingen. Voorzieningen
voor gebeurde maar nog niet gemelde schade (IBNR) worden eveneens aangelegd.
Het risico waarvan hier sprake, is dat van ontoereikende voorzieningen t.o.v. de vergoedingen
die uiteindelijk effectief zullen moeten worden betaald. Dit risico is bijzonder hoog voor sommige takken van activiteit waar het soms lang duurt vooraleer het totale bedrag van de vergoe-

jaarverslag NL_2006(PRINT)

4/27/07

9:13 AM

Pagina 53

53

|JAARVERSLAG| P&V GROEP

ding kan worden bepaald (vb. in BA Lichamelijke letsels). Verschillende statistische en actuariële methodes worden aangewend om na te gaan of deze voorzieningen voldoen. De uitgevoerde
tests tonen aan dat de voorzieningen voldoende hun hoog zijn. Het peil ligt boven de 99,5 %.
CATASTROFERISICO
De weerslag van een dergelijk risico is in hoge mate beperkt dankzij de invoering van een omzichtig herverzekeringsprogramma, dat specifiek op de gedekte risico’s is afgestemd. Naast een
bescherming per risico, herverzekert P&V zich tot het peil van de tweehonderdjarige gebeurtenis, wat verder gaat dan de gebruikelijke praktijken op de markt. Wat het overstromingsrisico
betreft, worden de risico’s op grond van een bijzonder verfijnd onderzoek geselecteerd.
STERFTERISICO
Het sterfterisico is gekoppeld aan een verhoging van het bedrag van de vergoedingen die de
maatschappij moet uitkeren, ten gevolge van het feit dat de verzekerden niet zo lang leven als
verwacht. Dit kan zich onder meer voordoen bij contracten van het type tijdelijke verzekeringen. Gelet op de algemene vooruitzichten van verlenging van de levensverwachting en de
ingevoerde onderschrijvingsmodaliteiten, is het sterftecijfer met betrekking tot de bestaande
portefeuille op dit ogenblik niet hoog. Dit risico zou evenwel kunnen toenemen indien er epidemieën zouden uitbreken of ingeval van bijzonder ernstig ongeluk. Een herverzekeringsverdrag maakt het mogelijk dit risico te beperken, althans wat de accidentele factor ervan betreft.
LEVENDUURRISICO
Het levensduurrisico houdt verband met een toename van de bedragen die de maatschappij
moet betalen ten gevolge van het feit dat de verzekerden langer leven dan verwacht. Het verwezenlijkt zich o.m. in portefeuilles die voorzien in uitkeringen zoals renten, in de levensverzekering doch ook in de arbeidsongevallen, en in de niet-levensverzekering. In de levensverzekering komt dit risico zelden voor, want de portefeuille bevat weinig lijfrenten. In AO
(arbeidsongevallen) worden aanvullende voorzieningen aangelegd op basis van de sterftecijfers
die toepasbaar zijn op de recentste schadegevallen.
INVALIDITEITSRISICO
Dit risico dekt de onzekerheid over het bedrag van de vergoedingen voor een hogere invaliditeitsgraad dan de verwachte. In onze portefeuille gaat het vooral om aanvullende waarborgen
die in sommige levensverzekeringen begrepen zijn. Het aandeel van die contracten is evenwel
zeer gering in verhouding tot het totale incasso. Bovendien wordt een verouderingsreserve, die
omzichtig wordt berekend, opgebouwd.

OPERATIONELE RISICO’S
Het gaat om het verliesrisico ten gevolge van de inadequatie of het
ontbreken van procedures, individuen, systemen of ten gevolge van
externe gebeurtenissen.
Men onderscheidt de volgende voornaamste risicocategorieën :
RISICO’S VAN ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN TEN
GEVOLGE VAN EXTERNE GEBEURTENISSEN (VB. CATASTROFE), INTERNE GEBEURTENISSEN EN INFORMATICARISICO’S
De Groep P&V heeft een beleid inzake informatieveiligheid (ruimer
dan de informatica veiligheid) uitgewerkt, dat steunt op een basisnorm, met name de ‘BS 7799 Information Security’ en meer bepaald
de volgende aspecten dekt : het beveiligingsbeleid, de organisatie van
de informatieveiligheid, het databeheer, de beveiliging van de human
resources, de fysieke en milieuveiligheid, het beheer van de communicatie en de operaties, de toegangscontrole, de aanschaf, ontwikkeling en wijziging van de informatiesystemen, het beheer van veiligheidsincidenten, het Business Continuity Management (BCM). De
afwijking met de opgelegde normen wordt geregeld gecontroleerd en
actieplannen worden uitgevoerd om de vooropgestelde doelen te
bereiken.
Er wordt gewerkt aan een Business Continuity Plan (BCP) dat het
geheel van de maatregelen omvat die moeten worden genomen ingeval van volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten.
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De oorzaken van een dergelijke gedeeltelijke of gehele staking van activiteit kunnen verscheiden zijn :
• Gehele of gedeeltelijke vernieling en/of ontoegankelijkheid van de operationele gebouwen
• Onbeschikbaarheid van functies, systemen of kritieke personen
•Verdwijning of beschadiging van gegevens
• Beschadiging of uitvallen van belangrijke infrastructuur (IT, vervoer, enz.) of van diensten
van openbaar nut.
Op 1 januari 2008 zal het BCP bedrijfsklaar zijn. De specifieke maatregelen met betrekking
tot een eventuele computercrash, die gegroepeerd zijn onder de titel ‘Disaster Recovery Plan’
(DRP), zijn evenwel reeds van kracht voor de centrale informaticasystemen en de verschillende verbindingsnetten. Hierbij dient te worden aangestipt, dat de prioriteiten in de beveiligingspolitiek worden bepaald in overleg met de veiligheidsverantwoordelijke van RainbowICT Services, die de informatica-exploitatie verzekert.
WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE RISICO’S & REPUTATIERISICO’S
De compliancecel die onder de leiding van een Compliance Officer Group werkt, is belast met
het toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot de integriteit van de verzekeraarsfunctie binnen de Groep P&V. Ze heeft aan de raad van bestuur verslag uitgebracht van haar
voldoening over de uitgevoerde werken tijdens haar eerste jaar activiteit.
De activiteiten van de interne audit van de verschillende entiteiten worden op groepsniveau
gecoördineerd. Deze audit-activiteiten behelzen onder andere de vaststelling en evaluatie van
de operationele risico’s in een auditplan. Deze activiteiten worden geregeld in een auditcharter, door de Raad van Bestuur goedgekeurd, dat de onafhankelijkheid van de auditfunctie
garandeert. De verantwoordelijke van de interne audit brengt verslag uit aan het Auditcomité
over het gevolg dat de Directie geeft aan de aanbeveling.
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