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P&V is een Belgische groep die voortdurend in ontwikkeling is. In de visie van P&V staat
de mens centraal. Trouw aan zijn waarden en internationaal gericht, zoals blijkt uit de
organisatie van het tweejaarlijkse Congres ICMIF (International Cooperative and Mutual
Insurance Federation) ter gelegenheid van 100 jaar P&V in 2007.
Het beeldmateriaal in dit jaarverslag werd genomen tijdens de verschillende evenementen
van dit Congres te Brussel waaraan meer dan 300 afgevaardigden uit ruim 70 landen
deelnamen.
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Wie zijn wij ?

P&V
P&V Lux

Een verzekeringsgroep «anders dan de andere»...

P&V, de koepelmaatschappij van de groep, die in 1907 als coöperatieve maatschappij werd opgericht, is trouw gebleven aan haar opdracht van
solidariteit. Tegenwoordig is P&V een Belgische verzekeringsgroep die zijn verbondenheid met de sociale economie claimt. Zijn hoofddoel is waarde creëren voor de verzekerden. Een deel van zijn winsten dient dan ook om zijn verbintenissen ten opzichte van de verzekerden te waarborgen
en het voortbestaan van de maatschappij te verzekeren, terwijl een ander deel in de vorm van winstdeelnemingen, die hoger zijn dan het marktgemiddelde, aan de verzekerden wordt terugbetaald.

P&V
Gemeenschappelijke Kas

P&V
Herverzekering

die groeit...

In 2007 heeft P&V met de overname van ING Insurance (heden VIVIUM) haar positie aanzienlijk verstevigd en is nu de 6e verzekeringsgroep in
België. Deze overname versterkt tevens haar multikanalenstrategie (net van zelfstandige agenten, makelaars, directe verkoop) en multimerkenstrategie: P&V, VIVIUM, Actel, Piette & Partners en Arces. In Luxemburg heeft de groep een bijkantoor P&V Luxemburg en een ﬁliaal Euresa-Life.
VIVIUM

en humanistisch blijft

Naas
espect voor de
belangen van de gebruikers, wendt P&V aanzienlijke middelen aan om sociale of humanitaire initiatieven te ondersteunen. Zo heeft P&V onder
meer de Stichting P&V opgericht ter bevordering van de maatschappelijke integratie van de jongeren.
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Woord van de Voorzitter
P&V heeft de tweede eeuw van haar bestaan met glans ingezet !
Onze groeidoelstellingen zijn ruimschoots bereikt, dankzij de overname in september 2007 van de
verzekeringsactiviteiten waarvan de distributie door makelaars wordt verzorgd en het geheel van de
Employee Beneﬁts activiteiten van ING Insurance Belgium.
Deze overname werd met onze eigen middelen geﬁnancierd en met de steun van onze buitenlandse
partners MACIF, MAIF en Unipol. De P&V Groep is hiermee tweemaal zo groot geworden en evolueert
naar een distributiesysteem waar de makelarij een overwegende plaats inneemt. Deze richting doet
evenwel niets af aan onze ﬁlosoﬁe en waarden.
Onze uitbreiding is immers een waarborg voor ons voortbestaan en op middellange termijn streven we
ernaar onze groei verder te zetten en onze plaats tegenover multinationals van Europese dimensie te
behouden. In de eerstvolgende maanden gaat onze prioriteit uiteraard naar de geleidelijke en harmonische integratie van onze verschillende verzekeringsentiteiten.
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Het jaar 2007 is uitstekend geweest, net als 2005 en
2006 trouwens. In het algemeen heeft de verzekeringssector relatief gunstige omstandigheden gekend,
met een goed beheerste schadelast en een winstgevende ﬁnanciële markt, althans tot het derde kwartaal.
Wat meer bepaald de P&V Groep betreft, hebben we
ten volle voordeel kunnen halen uit de effecten van de
herstructurering van het verkoopnet van P&V Coop en
uit de nieuwe synergieën ten gevolge van de integratie
van de activiteiten van VIVIUM (ex-Zurich).
Zo hebben we eind 2007 de laatste grote fase van
de integratie uitgevoerd, met name de ingebruikname
van een gemeenschappelijk informaticaplatform (in
Niet-Leven), dat een bron van optimalisering van onze
organisatie en diensten zal vormen.
Een hele onderneming, die dankzij de toewijding en
de knowhow van de betrokken teams tot een goed
einde kon worden gebracht.

In 2008 staan we voor twee belangrijke taken : de
verdere integratie van de overgenomen ING-activiteiten, alsmede de optimalisering en uitbreiding van ons
productengamma en diensten.
Als coöperatieve groep bestaat onze voornaamste
opdracht erin onze klanten, partners en tussenpersonen de beste service te verstrekken.
Deze aanpak, die men als humanistisch zou kunnen
bestempelen, vraagt ook een voortdurende inspanning op het vlak van efﬁciëntie.

Waakzaamheid is dus geboden; ons verdere welslagen hangt af van een voortdurende zorg om de
complexiteit en de kosten zoveel mogelijk te beperken, zonder de kwaliteit van de dienstverlening in het
gedrang te brengen.
Hiervoor reken ik op de persoonlijke inzet van elk
personeelslid van de groep; ik dank allen van harte
voor het werk dat in 2007 werd volbracht en voor hun
toekomstige bijdrage aan het succes van 2008.

2008 wordt wellicht geen gemakkelijk jaar. We zullen
de relatief zware kosten met betrekking tot de integratie van onze nieuwe overname moeten dragen.
Bovendien heerst er enige onzekerheid over de evolutie van de inﬂatie en de prestaties van de ﬁnanciële
markten, wat onze resultaten negatief zou kunnen
beïnvloeden.

Jacques Forest
Voorzitter van het Directiecomité
van P&V, VIVIUM en Actel
Voorzitter van de Raad van bestuur
van Euresa-Life en Piette & Partners

Onze activiteiten
Structuur van de groep
Activiteiten: in dienst van de verzekerden
Commerciële strategie
Organisatie en synergieën
Nieuwe integratie
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Structuur van
de groep

P&V Verzekeringen
Verkoopt haar verzekeringen Leven en Niet-Leven via een
net van exclusieve agenten.

P&V Luxemburg
Filiaal van P&V in het Groothertogdom Luxemburg.
De distributie van verzekeringen verloopt via een net van
exclusieve agenten en door enkele makelaars.

P&V Gemeenschappelijke Kas
Onderlinge vennootschap voor de verzekering van arbeidsongevallen.

P&V Herverzekering
Herverzekeringsmaatschappij (in run off).
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VIVIUM
Verkoopt haar verzekeringen Leven en Niet-Leven via een
makelaarsnet.

Actel

Andere belangrijke participaties
P&V en verscheidene van haar ﬁlialen zijn lid van de
vzw’s van de groep HDP, die vooral actief is via drie
entiteiten:
• HDP sociaal secretariaat
• HDP SVF (Sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen);
• HDP KBF (Kinderbijslagfonds).
P&V bezit een rechtstreekse en onrechtstreekse
participatie van 49,2% in Groep Multipharma,
coöperatieve vennootschap die 242 apotheken en
18 parafarmaceutische winkels groepeert.

Verkoopt haar verzekeringen Niet-Leven direct aan de verzekerden via internet, via afﬁniteitengroepen en via netten van
automerkenhouders.

Piette & Partners
Verkoopt haar verzekeringen Niet-Leven via een net van
makelaars. Bevindt zich te Kortrijk en is hoofdzakelijk gericht
op Oost- en West-Vlaanderen.

Arces
Verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand,
werkt met makelaars. Bevindt zich te Namen.

Euresa-Life
Levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg. Verkoopt haar VDV-producten in verschillende
Europese landen, via een net van ﬁnanciële adviseurs.

Activiteiten: in dienst van de verzekerden
De P&V groep streeft ernaar zijn verzekerden zo goed en zo ruim mogelijk te beschermen, door middel van een waaier van verzekeringsoplossingen leven en niet-leven voor particulieren, zelfstandigen, kmo’s, ondernemingen en instellingen. Deze oplossingen
worden aan de klant aangereikt via het distributiekanaal van zijn keuze. In de aanpak van de P&V groep staat daarbij de adviesverlening naar de klant centraal.

Particulieren
De P&V groep heeft een ruim gamma aan verzekeringsproducten voor zijn particuliere klanten. Met deze verzekeringsoplossingen weten de klanten van de P&V
groep zich verzekerd tegen de ﬁnanciële gevolgen van tegenslagen die hun vermogen of hun goederen aantasten, en kunnen ze zich op langere termijn verzekeren
van een goede levensstandaard. De producten zijn aangepast aan iedere levenssituatie en aan iedere leeftijdscategorie, zodat we de klant oplossingen kunnen
aanbieden op ieder moment van zijn levenscyclus en hem het nodige comfort en de
nodige zekerheid garanderen.
De verzekeringsproducten die door de P&V groep worden verkocht, kunnen in drie
grote categorieën worden opgesplitst:
• bescherming van de bezittingen (gebouw, inhoud, auto, ...)
• bescherming van de ﬁnanciële toestand die in gevaar kan komen door de aansprakelijkheid van onze klant ten opzichte van derden (aansprakelijkheidsverzekeringen, zoals de BA auto of de BA privé leven)
• personenverzekeringen:
- compenseren van de ﬁnanciële gevolgen van ongevallen of ziektes, door
aangepaste ongevallendekkingen, hospitalisatieverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
- voorzien van ﬁnanciële zekerheid voor nabestaanden van onze klanten bij
overlijden van onze verzekerde,
- verzekeren van een zorgeloze toekomst na de pensioenleeftijd door het
aanbieden van de aangepaste pensioenoplossingen (spaar- en beleggingsproducten).

Zelfstandigen en vrije beroepen
Voor de zelfstandigen is de continuïteit van hun beroepsactiviteit een belangrijke
zorg. Daarom biedt de P&V groep een ruim gamma aan bedrijfsverzekeringen aan.
Vooreerst het gamma aan verzekeringen dat de zelfstandige in staat stelt zijn bedrijfsgoederen te verzekeren: brandverzekering, diefstalverzekering, eigen schade
verzekering auto, verzekering beroepsmaterieel enz.
Daarnaast een gamma aan aansprakelijkheidsverzekeringen waarmee de zelfstandige / vrije beroeper zijn persoonlijk of bedrijfspatrimonium kan beschermen tegen
de ﬁnanciële consequenties ten gevolge van zijn beroepsaansprakelijkheid.
Tot het aanbod behoort ook de wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen
voor zijn personeel.
Daarnaast een ruim gamma aan oplossingen voor het verzekeren van zijn persoon:
• vrijwaring van inkomen door ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering,
• opbouw van aanvullend pensioen als zelfstandige door aangepaste 2e en 3e
pijlervoorzieningen, met ﬁscale optimalisatie, en op basis van advies van de
tussenpersoon,
• mogelijkheid tot het onderschrijven van overlijdensdekkingen om de levensstandaard van de nabestaanden te garanderen.
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Vennootschappen
Wat hierboven gezegd is, geldt tevens voor ondernemingen. Ook hier werkt de P&V
groep, op grond van ervaring en knowhow, oplossingen op maat uit voor dit type
van cliënteel.
Zo beschikken we over heel speciﬁeke verzekeringsoplossingen voor vennootschappen, waaronder:
• omzetverzekering: verzekeren van de omzet, die in gevaar kan komen door
ziekte van de bedrijfsleider, de sleutelﬁguur in een bedrijf.
• groepsverzekeringen voor de zelfstandige bedrijfsleider, met de mogelijkheid
om gepersonaliseerde oplossingen te bieden op het vlak van de personenverzekering (combinatie van pensioenkapitaal, inkomensgarantie en overlijdensvoorzieningen).
• groepsverzekering voor het personeel: middel bij uitstek om bedrijven in staat
te stellen hun personeel te motiveren en te ﬁdeliseren. Ook in dit aanbod is er
een ruim aanbod aan dekkingen, op maat van het bedrijf en zelfs van de individuele werknemer uitgewerkt (aanvullend pensioen, overlijdensdekking, arbeidsongeschiktheidsverzekering, hospitalisatiedekkingen enz.).
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De P&V groep heeft ook een speciﬁeke aanpak inzake groepsverzekeringen voor
bedrijfssectoren. Een gespecialiseerd team begeleidt deze bedrijfssectoren van A
tot Z bij de conceptie, totstandkoming en de effectieve implementatie van sectorpensioenplannen.

Instellingen
P&V heeft in België een unieke ervaring in de sector van de instellingen, een zeer
speciﬁeke markt. Met een volledig gamma van producten en diensten richt ze
zich tot de gemeentebesturen, OCMW’s, maatschappijen voor sociale woningen
en vzw’s; dit zowel op het vlak van een provincie, een regio, een politiezone, een
intergemeentelijke vereniging enz.

Advies
Al deze producten worden aangeboden via de verschillende distributiekanalen.
Daarbij is de eigenheid en de positionering van elk distributiekanaal bepalend voor
welke producten met welke voorwaarden aangeboden worden. Naast het productaanbod an sich, is voor de P&V groep ook de kwaliteit van het geleverde advies
bijzonder belangrijk. Daarom heeft de P&V groep ook zwaar geïnvesteerd in de ondersteuning van de tussenpersonen die voor haar optreden, en dit op het vlak van
verkoopondersteuning, opleiding, upgrading van het kennisniveau, transparante
informatieverstrekking en communicatie omtrent producten en diensten.

Commerciële strategie van de P&V groep
De P&V groep onderscheidt zich van de markt door zijn multikanalen- en multimerkenstrategie voor de distributie
van zijn producten, alsmede door een hoge kwaliteit van dienstverlening tegen een beheerste kostprijs.
Hij wil de gewoonten en voorkeuren van de klanten inzake de aankoop van verzekeringen respecteren.
Zo kunnen zij een beroep doen op de exclusieve agenten van P&V, of op hun plaatselijke makelaar (VIVIUM), of zich
rechtstreeks via internet verzekeren (Actel). Actel doet ook aan afﬁniteitenmarketing en sluit akkoorden met netten
van automerkenhouders.
Deze strategie werpt haar vruchten af, zoals blijkt uit de uitstekende resultaten van de laatste jaren.

In zijn multikanalenstrategie heeft de groep oog voor drie elementen:
•
•
•

duidelijkheid voor de eindgebruiker – de multikanalenstrategie is gekoppeld aan een mulitmerkenbeleid;
vrijwaring van de eigenheid van elk kanaal;
evenwicht tussen de verschillende kanalen op het vlak van de hen aangeboden middelen.
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In België betekent deze aanpak:
•

•
•
•

De P&V producten worden verdeeld door exclusieve agenten, loontrekkenden en
zelfstandigen, alsmede door de agenten van Hamburg-Mannheimer Consulting in
BOAR-verzekering.
Bovendien verkoopt een gespecialiseerd team vanuit het hoofdkantoor de producten
van P&V die zich tot de instellingen richten.
De producten van VIVIUM, Piette & Partners (actief in Oost- en West-Vlaanderen) en
ARCES (gespecialiseerd in rechtsbijstand) worden door makelaars verkocht.
De producten van Actel worden zonder tussenpersonen verkocht, hoofdzakelijk via
internet en dealers van automerken.

In het Groothertogdom Luxemburg
•

•

Het ﬁliaal van P&V, dat enkel op de Luxemburgse markt is afgestemd, groepeert alle
producten onder het VIVIUM-label. De distributie geschiedt voornamelijk via exclusieve agenten en, in mindere mate, door enkele makelaars.
De producten van het ﬁliaal Euresa-Life, dat Europees gaat, worden in de Benelux,
in Frankrijk, Italië en Spanje verdeeld door makelaars en zelfstandige adviseurs die in
vermogensbeheer zijn gespecialiseerd.
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Organisatie en synergieën
De groep investeert voortdurend in de verbetering van zijn operationele efﬁciency.
Om te beschikken over performante informatica-, bureautica- en telefonietools participeert P&V, met Dexia Insurance Belgium en Swiss
Life, in het economisch samenwerkingsverband (ESV) Rainbow
ICT-Services. Dit beheert voor hun rekening alle informaticaparken,
verwerkingscentra, telecommunicatienetten en geeft bijstand aan de
gebruikers.
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Intern is de P&V groep steeds op zoek naar synergieën tussen
de verschillende entiteiten. De ondersteunende diensten van P&V
Verzekeringen, P&V Gemeenschappelijke Kas, VIVIUM en Actel
worden door een zelfde hiërarchische verantwoordelijke geleid. Zo
werken de informatica, de human resources, de boekhouding, de
ﬁnanciële diensten, de communicatie en de interne audit voor alle
verzekeringsondernemingen van de groep. Dit maakt niet alleen een
vermindering van de omkaderings- en andere vaste kosten mogelijk,
maar ook de optimalisering van de verwerkingsprocessen dankzij
een doorgedreven standaardisatie.
De «front ofﬁces», departementen in rechtstreeks contact met de
tussenpersoon en/of de eindklant, richten zich dus duidelijk op de
eigen markten en onderscheiden zich door de verschillende merken
van de groep.
De werkingsprocessen van de technische diensten worden geregeld
onderzocht teneinde de werkingskosten te beperken en de diensten
permanent te verbeteren, ten voordele van de tussenpersonen en de
verzekerden.
In de loop van 2007 zijn nieuwe synergieën ontstaan uit de integratie
P&V-VIVIUM (ex-Zurich). De laatste fase van die integratie bestond
uit de installatie van een gemeenschappelijk informaticaplatform in
BOAR dat een belangrijke troef zal vormen voor de toekomstige
ontwikkeling van de groep.

Ontwikkeling van de P&V groep
Ten gevolge van de overname in september 2007 van de makelarij activiteiten en de
Employee Beneﬁts van ING Insurance, is de P&V groep van omvang verdubbeld en
heeft hij zijn aanwezigheid vooral in Vlaanderen versterkt: P&V wordt hiermee de 6de
verzekeringsgroep in België en VIVIUM de 3de Belgische maatschappij die met makelaars werkt.
Uit de fusie van VIVIUM, VIVIUM LIFE en ING Insurance is een nieuwe maatschappij
VIVIUM ontstaan. Haar slogan «Zeker van elkaar» vertolkt haar wil een hechte en
kwaliteitsvolle relatie tot stand te brengen tussen de maatschappij, de makelaar en de
klant.
Voor 2008 gaat de prioriteit naar de verdere, geleidelijke integratie van de verzekeringsmaatschappijen, met aandacht voor de continuïteit en de aanwezigheid van VIVIUM op
de markt.
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De overname van ING Insurance werd geﬁnanceerd met eigen middelen en in samenwerking met buitenlandse partners, die bijgevolg ook behoren tot de aandeelhouders van
VIVIUM en in haar raad van bestuur zijn vertegenwoordigd (zie hoofdstuk over de bestuursorganen):

MACIF

Eerste gezinsverzekeraar in Frankrijk ; deze groep dekt de behoeften van 4,6 miljoen aangeslotenen (zaakverzekeringen, gezondheid, voorzorg, sparen, bijstand, krediet, dienstverlening aan personen enz.). Hij staat op
zakencijfer van 4,7 miljard EUR in 2006. Meer informatie op www.macif.fr

MAIF

Als vijfde Franse verzekeraar van de particulieren voor de schadeverzekeringen en eerste verzekeraar in de verenigingssector, telt MAIF 2,5 miljoen aangeslotenen. Deze onderlinge verzekeraar wordt geregeld als beste vermeld op het gebied van de klantenrelaties, waar hij aan kop staat van alle Franse bedrijven. De groep boekte in 2006 een omzet
van 2,6 miljard EUR. Meer informatie op www.maif.fr

Unipol Gruppo Finanziario

Deze Italiaanse holding biedt een uitgebreide waaier van bank- en verzekeringsproducten aan, alsmede ﬁnanciële diensten. De vennootschap wordt genoteerd op de beurs
van Milaan en staat op de 4de plaats op de Italiaanse verzekeringsmarkt, met meer dan 6,5 miljoen klanten, ongeveer 11 miljard EUR aan verzekerde premies en 4500 verkooppunten. Meer informatie op www.unipolgf.it

13

De context 2007
Economische en sociale context
Verzekeringssector in België
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Economische en sociale context
Internationale omgeving

Op wereldvlak heeft de sterke groei zich gehandhaafd (circa 5%), aangetrokken
door de opkomende economieën, terwijl de binnenlandse vraag betrekkelijk groot
is gebleven in de industrielanden, behalve in de Verenigde Staten waar de toename
van het BBP in 2007 van 2,9% naar 2,2% ging.
Samen met geopolitieke spanningen, heeft de druk op de vraag en het beperkte
aanbod tot nieuwe prijsstijgingen van de grondstoffen geleid, meer bepaald van de
aardolie en de voedingsproducten.
Sinds augustus is de Amerikaanse crisis van het hypothecair krediet naar talrijke
ﬁnanciële markten uitgedeind, zowel in de VS als in de rest van de wereld, en heeft
een algemene herwaardering van de risico’s meegebracht. Weliswaar hadden deze
ﬁnanciële storingen geen onmiddellijke weerslag op de reële economie, toch hebben ze de onzekerheid over de economische vooruitzichten vergroot.
Deze turbulenties hebben evenwel de mogelijkheid onderstreept dat de Amerikaan-

se vastgoedcrisis zich via andere wegen dan de buitenlandse handel en de wisselkoers verspreidt : de plotse inkrimping van de liquiditeit van verschillende markten
heeft bij voorbeeld middelgrote banken in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
getroffen, die zich op het eerste gezicht zeer ver van de bron van de moeilijkheden
bevinden.
In de meeste geïndustrialiseerde landen, met uitzondering van de VS, heeft de groei
zich tegen een bevredigend tempo doorgezet, meestal iets lager in vergelijking met
vorig jaar, zoals in Japan en de eurozone, en soms hoger, zoals in het Verenigd
Koninkrijk.
De reële groei van het BBP van de eurozone bedroeg 2,6%, tegen 2,9% in 2006.
De verschillen tussen de lidstaten zijn verder afgenomen. De uitvoer en de beleggingen van de ondernemingen waren de meest dynamische componenten van de
vraagmarkt, terwijl de woningbouw een uitgesproken terugloop kende.
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België

In België bereikte de groei van het BBP 2,7% in 2007 (tegen 2,9% in 2006),
ondanks een lichte verslapping in de loop van het jaar. De activiteit heeft aan de
verzwakking van de Amerikaanse economie goed weerstand geboden, onder meer
dankzij de ﬁnanciële soliditeit van de ondernemingen en de verbeterde situatie op
de arbeidsmarkt.
De verkoop van goederen en diensten in het buitenland is eerder sterk toegenomen en de Belgische bedrijven zouden geen marktaandeel meer hebben verloren,
zoals de vorige drie jaren het geval is geweest. De invoer is eveneens aanzienlijk
gestegen, meer bepaald de aankoop van kapitaalgoederen. De investeringen van
de bedrijven vormden immers een van de meest dynamische componenten van de
vraag (+ 5%).
De bedrijven hebben ook personeel aangeworven en de verhoging van het aantal
zelfstandigen, begonnen in 2005, heeft zich doorgezet. In totaal zijn 70.000 nieuwe
banen geschapen, wat de sterkste stijging is sinds 2000. De werkloosheid is dan ook
afgenomen van 8,3% tot 7,6% van de beroepsbevolking. Achter dit goede resultaat
gaan echter grote verschillen qua werkloosheid schuil : 4,5% in Vlaanderen, 10,6%

in Wallonië en 17,5% in Brussel (waar de werkloosheid bij de laaggeschoolden 30%
overschrijdt). Bovendien ligt de tewerkstellingsgraad van de vijftigplussers onder het
Europese gemiddelde.
De verhoging van het beschikbare inkomen van de particulieren is stabiel gebleven
en bedraagt 2,5%. Daar de privé-consumptie eveneens met 2,5% is toegenomen,
bleef het spaarcijfer nagenoeg ongewijzigd. De investeringen in woningen zijn met
iets meer dan 5% gestegen.
De rekeningen van de Belgische openbare besturen sloten met een licht tekort,
ondanks de goede conjunctuur. Er lijkt evenwel een consensus te bestaan om
overheidsschuld te vermijden, teneinde het gewicht van de schuld, die eind 2007
nog 85% van het BBP beliep, terug te dringen.
In 2008 wordt België voor verschillende uitdagingen geplaatst : een omzichtige
budgettaire koers varen, de concurrentiekracht vrijwaren, de terugdringing van de
werkloosheid voortzetten, het werkaanbod verhogen, de opleiding verbeteren, de
innovatie, ondernemingsgeest en productiviteit bevorderen.
Bron: NBB
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Verzekeringssector in België
De verzekeringsmarkt heeft zich in 2007 hersteld en sloot af op een incasso van 32,5 miljard EUR, tegen 29,6 miljard EUR in
2006. Een bedrag dat evenwel onder de 34 miljard EUR van 2005 blijft.
De levensverzekering kende een stijging met meer dan 10%, over drie marktsegmenten
verdeeld.
• De voornaamste markt, die van de individuele polissen gekoppeld aan een rendementswaarborg (takken 21 en 26), boekt een stijging met 3 miljard, of meer dan
20%.
• De producten waar het beleggingsrisico door de verzekeringnemer wordt gedragen
(tak 23), kennen daarentegen een achteruitgang met een miljard, of meer dan 30 %.
• De groepsverzekering, die tot hiertoe slechts een bescheiden groei kende, boekte in
2007 een netto toename van haar incasso met een half miljard EUR, of een vooruitgang met meer dan 10%.
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Eens te meer kenden de niet-levensverzekeringen slechts een geringe groei
(minder dan 5%).
Twee takken vormen echter een uitzondering:
• Enerzijds, de verzekering gezondheidszorgen die opnieuw een stijging met meer dan
10% kent. Dit bevestigt een achterliggende tendens die vooral ten voordele van de
individuele en collectieve hospitalisatieverzekering gaat, waarvan het incasso sinds
2001 verdubbeld is.
• Anderzijds, is de brandverzekering met 10% vooruitgegaan. Er dient echter op gewezen dat in 2008 een van de drijvende krachten achter de premiegroei zal verdwijnen: de premietoeslag die voor de natuurkrachten werd aangerekend, zal immers
geen nieuwigheid meer zijn.
De autoverzekering, die de voornaamste schadeverzekering blijft, kent een aanwas met
1,5%, die in grote mate toe te schrijven is aan de vooruitgang geboekt voor de waarborgen omnium en materiële schade; het zakencijfer van de aansprakelijkheidsverzekeringen blijft stabiel.

Rentabiliteit
De rentabiliteit van de verzekeringssector is in 2007
vrij goed gebleven. In de schadeverzekering zijn de
resultaten van de Belgische markt bemoedigend: de
maatschappijen boeken nagenoeg geen verliezen
meer en het boekhoudkundig resultaat op sectoraal
vlak gaat opnieuw naar een peil van 10% van de
premies.
In de levensverzekering blijft de rentabiliteit merkelijk lager en ligt ze de laatste jaren onder 1% van de
aangelegde reserves.
De nieuwe uitdaging bestaat in de verdere ontwikkeling van de domeinen waar de verzekering bescherming en veiligheid kan bieden zodat de consument de
keus heeft tussen steeds aantrekkelijker producten,
zonder de rentabiliteit uit het oog te verliezen.

Bron: Assuralia

P&V
P&V Lux

P&V
Gemeenschappelijke Kas

Onze resultaten

P&V
Herverzekering

Kerncijfers
Activiteitenverslagen
Risicobeleid

VIVIUM

2007
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Kerncijfers van de P&V Groep
GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
(IN DUIZEND EUR) - P&V Groep
Met ingang van het boekjaar 2007 stelt P&V Verzekeringen geconsolideerde rekeningen op. Er is een consolidatie uitgevoerd op de rekeningen
van 2006, teneinde vergelijkende informatie te kunnen verstrekken. De
cijfers van 2006 werden evenwel niet gepubliceerd.

2006-2007
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2007

2006

__________________________________________

_________

_________

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)
__________________________________________

481.235
_________
12.320.780
_________
9.555.872
_________
911.636
_________
659.776
_________
724.663
_________
126.413
_________

372.071
_________
6.252.749
_________
4.322.680
_________
388.574
_________
395.357
_________
344.695
_________
53.332
_________

1.997
_________

1.244
_________

P&V Groep
GECONSOLIDEERDE BALANS
op 31 december 2007
(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
het College van Commissarissen.

Actief

__________________________________________

2007

2006

_________

_________

8.563
390.550
9.312.470

15.047
72.423
4.599.367

Terreinen en gebouwen

294.147

237.116

Participaties

377.291

461.173

8.641.032

3.901.078

5.930
1.410.122
248.555
295.329
500.702

3.220
1.115.598
121.882
120.549
146.121

Immateriële activa
Consolidatieverschillen
Beleggingen

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 en overige

Overlopende rekeningen

TOTAAL

16.563

6.682

484.139

139.439

148.560

58.542

12.320.780

6.252.749

P&V
P&V Lux

P&V
Gemeenschappelijke Kas

P&V
Herverzekering

VIVIUM

2007

ACTIVITEITENVERSLAG P&V GROEP

Passief

__________________________________________

2007

2006

_________

__________

468.218
13.017

359.454
12.617

127.205
17.722
238.873
9.555.872

7.566
17.722
124.000
4.322.680

Voorziening voor verzekering Leven

7.284.036

2.923.187

Andere voorzieningen

2.271.836

1.399.493

1.410.122
28.928
161.786
285.526
13.510

1.115.598
31.188
101.088
156.444
4.392

12.320.780

6.252.749

Kapitaal en reserves
Consolidatieverschillen
Minderheidsinteresten
Achtergestelde passiva
Fonds voor toekomstige toewijzingen
Technische voorzieningen

Technische voorzieningen tak 23
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL
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Technische rekening Niet-Leven

_________

_________

615.978
132.804
-466.396
-9.116
-200.254
-30.112
-18.205

362.797
79.563
-261.782
-10.739
-129.518
-7.996
-17.246

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

24.699

15.078

Technische rekening Leven

2007

2007

2006

_________

_________

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen & WD
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op belegging tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen

907.082
504.844
-660.652
-482.660
-132.931
-55.510
15.787
33
-52.941

387.062
206.654
-330.750
-197.733
-53.581
-27.920
61.881
-382
-25.000

Resultaat van de technische rekening Leven

43.052

20.230

__________________________________________

ACTIVITEITENVERSLAG P&V GROEP

2006

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen & WD
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

__________________________________________
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Niet-Technische rekening

2007

2006

__________________________________________

_________

_________

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven
Opbrengsten van beleggingen
Kosten van beleggingen en gelijkgestelden
Overige opbrengsten en kosten

24.699
43.052
87.014
-46.774
-26.871

15.078
20.230
58.478
-22.613
-12.455

81.120

58.717

-5.928
51.221

-1.001
-4.384

126.413

53.332

17.582
108.831

1.471
51.862

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijk resultaat
Belasting op het resultaat
Geconsolideerd resultaat
Gedeelte van derden in het resultaat
Gedeelte van de Groep in het resultaat

GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENINGEN
P&V Groep
op 31 december 2007
(in duizend EUR)

Beleggingen

P&V
P&V Lux

De totale beleggingsactiva bedragen 9.318 miljoen EUR eind
2007, wat een stijging met 102% is in vergelijking met 2006.
De boekwaarde van de obligatieportefeuille verhoogt van 2.570
miljoen eind 2006 tot 6.845 miljoen eind 2007. De latente minwaarden bedragen eind 2007 58 miljoen EUR, tegen 23 miljoen
EUR latente meerwaarden eind 2006. Het gemiddelde rendement
van de portefeuille is 4,9% eind 2007, tegen 4,4% eind 2006. Het
gemiddelde rendement van de portefeuille die van ex-ING Insurance
Belgium komt (4.338 miljoen), bedraagt eind 2007 4,99%.

P&V
Gemeenschappelijke Kas

P&V
Herverzekering

De boekwaarde van de aandelenportefeuille is tussen eind 2006
en eind 2007 gestegen van 777 miljoen EUR tot 1.009 miljoen EUR.
De latente meerwaarden gingen van 509 miljoen naar 476 miljoen
tussen eind 2006 en eind 2007.

VIVIUM

2007

Spreiding van de beleggingsactiva

in miljoen EUR

_______________________________
Gebouwen
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen
Deposito’s bij cedenten

ACTIVITEITENVERSLAG P&V GROEP

2007

______________________
294,1
377,3
1.008,7
6.845,1
787,3
5,9

3,2%
4,0%
10,8%
73,5%
8,4%
0,1%

9.318,4

100,0%

2006

______________________
237,1
461,2
776,9
2.569,5
554,6
3,2

5,5%
10,3%
17,2%
55,0%
12,0%
0,0%

4.602,5

100,0%
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P&V Verzekeringen
BALANS
op 31 december 2007
(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 het College van
Commissarissen.

Actief

__________________________________________
Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen

2006

_________

1.852
2.978.535

3.710
2.757.705

120.088

105.739

Verbonden ondernemingen en deelnemingen

1.120.636

792.380

Overige ﬁnanciële beleggingen

1.734.935

1.857.787

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
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2007

_________

2.877

1.800

46.709
97.778
124.709
42.964

49.849
81.435
63.465
62.484

2.132

1.324

40.831

61.160

23.953

31.976

3.316.500

3.050.624

2007
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Passief

__________________________________________
Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves

Achtergestelde passiva
Fonds voor toekomstige toewijzingen
Technische voorzieningen
Voorziening voor verzekering Leven
Overige technische voorzieningen

Technische voorzieningen tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL

2007

2006

_________

_________

402.683

305.919

484

484

402.199

305.436

12.500
180.000
2.505.163

12.500
120.000
2.388.268

1.810.420

1.736.461

694.743

651.807

46.709
12.792
82.140
73.831
682

49.849
15.632
68.611
88.891
954

3.316.500

3.050.624

Technische rekening Niet-Leven

2007

2006

RESULTATENREKENINGEN
P&V Verzekeringen

P&V
P&V Lux

__________________________________________

_________

_________

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

211.239
58.304
1.514
-162.409
-2.613
-71.221
-24.669
-725

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

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

9.419

10.664

2007

2006

Eind 2007 belopen de totale beleggingsactiva 2.978,5 miljoen
EUR tegen 2.757,7 miljoen EUR eind 2006.
De obligatieportefeuille is van 876,9 miljoen EUR eind 2006 verminderd tot 809,2 miljoen EUR boekwaarde eind 2007. De latente
meerwaarden bedragen eind 2007 -12,5 miljoen EUR tegen +10
miljoen EUR eind 2006 en het gemiddelde rendement bedraagt
4,4% op 31 december 2007.

Technische rekening Leven

__________________________________________

_________

_________

Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op belegging tak 23
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Winstdeelnemingen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op belegging tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen

142.087
190.270
0
-118.772
-70.622
-918
-28.730
-34.089
-1.724
-327
-60.000

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

17.175

6.431

Resultaat van de technische rekening Leven

Niet technische rekening

2007

BELEGGINGEN

2007
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De aandelenportefeuille is van 556 miljoen EUR gedaald tot 462
miljoen EUR boekwaarde tussen eind 2006 en eind 2007. De latente
meerwaarden eind 2007 belopen 311 miljoen EUR tegen 385 miljoen EUR eind 2006.

2006

_________

_________

Resultaat du 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 vrijgestelde reserves

9.419
17.175
46.094
-29.359
1.707
45.036
51.766
96.802
382

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

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

97.184

41.198

__________________________________________

op 31 december 2007
(in duizend EUR)

Spreiding van de beleggingsactiva

in miljoen EUR

______________________
Gebouwen
Participaties
Aandelen
Obligaties
Hypothecaire leningen
Overige beleggingen

2007

______________________

2006

______________________

120,1
984,3
462,6
809,2
286,7
315,6

4,0%
33,0%
15,5%
27,2%
9,6%
10,6%

105,7
654,9
556,4
876,9
274,1
289,7

3,8%
23,7%
20,2%
31,8%
9,9%
10,5%

2.978,5

100,0%

2.757,7

100,0%
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- P&V Verzekeringen

P&V BELGIË
Resultaten takken Leven
In 2007 kende de activiteit Leven van P&V een
gunstige ontwikkeling, enerzijds, dankzij het succes
van een aantal nieuwe beleggingsproducten en,
anderzijds, dankzij de uitbreiding van het verkoopnet.
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Incasso
Het globale incasso in rechtstreekse zaken van de tak
Leven bedraagt op 31 december 2007 128,9 miljoen
EUR, wat een verhoging is met 18 miljoen EUR.
Deze groei is toe te schrijven aan de ontwikkeling van
de Individuele Levensverzekering; het incasso van de
Groepsverzekeringen is stabiel gebleven op
45,3 miljoen EUR.
Winstdeelnemingen (*)
Voor de contracten «Klassiek Leven» met gewaarborgde rente op de toekomstige premies, wordt de
winstdeelneming toegekend om uit te komen op een
globaal rendement van 4%, zowel voor de contracten
Individuele Leven als voor de Groepsverzekeringen.
Voor de contracten van het type «Universal Life»
bedraagt het globale rendement 4,25% voor de polissen met een gewaarborgde rente van meer dan 3%
en 4,50% indien de gewaarborgde rente lager is dan
of gelijk is aan 3%.
Resultaat (*)
Het boekjaar sluit met een resultaat van 17,5 miljoen
EUR, na overdracht van een som van 60 miljoen EUR
aan het Fonds voor toekomstige toewijzingen.

Resultaten takken Niet-Leven
Tak auto

Overige takken BOAR

Incasso
Het incasso van de tak gaat van 90,5 miljoen EUR
naar 87,0 miljoen EUR, een daling met 4%. Deze achteruitgang is hoofdzakelijk te wijten aan de verderzetting van de sanering van de portefeuille «Transport».

Incasso
Het incasso (22,8 miljoen EUR) is ten opzichte van
2006 licht vooruitgegaan (22,6 miljoen EUR).

Resultaat
De technische kosten zijn opnieuw gevoelig afgenomen (14%), wat een duidelijk bewijs is van het
gunstige effect van de bovenvermelde sanering. De
bedrijfskosten zijn met 3% gestegen. In totaal levert
de tak een winst van bijna 13,4 miljoen EUR op. Die is
weliswaar positief beïnvloed door het technisch resultaat van de herverzekering (+ 6,9 miljoen EUR).
Tak brand - diverse risico’s
Incasso
Het globale zakencijfer van de tak stijgt van 55,9
miljoen EUR tot 59,3 miljoen EUR (+ 6%).
Resultaat
De ﬁnanciële inkomsten zijn licht verhoogd, maar van
weinig gewicht voor deze tak die weinig voorzieningen
genereert. De algemene kosten gaan enigszins in stijgende lijn. Daar het jaar 2007 een storm heeft gekend,
is de schadelast ﬂink verhoogd. De tak sluit het boekjaar dan ook af met een verlies van 2 miljoen EUR.

Resultaat
Deze tak, die vooral aansprakelijkheidsrisico’s dekt,
geeft aanleiding tot hoge voorzieningen voor schadegevallen en dus hoge ﬁnanciële inkomsten (bijna
50% van de premies, maar minder dan in 2006). De
algemene kosten van de tak zijn enigszins gestegen.
De globale schadelast blijft zeer hoog. In werkelijkheid
is ze goed onder controle op het vlak van de risico’s
particulieren. De algemene aansprakelijkheidsverzekering van de plaatselijke collectiviteiten daarentegen,
heeft nog steeds een zeer hoge schadelast.
De tak sluit evenwel in evenwicht dankzij een positief
resultaat van de herverzekering.
Ontvangen herverzekering BOAR
Resultaat
Het bedrijfsresultaat van de ontvangen herverzekeringen is licht verlieslatend (0,7 miljoen EUR).

(*) onder voorbehoud van goedkeuring
door de Algemene Vergadering

P&V LUXEMBURG
Algemene trend van de markt
Na een eerder zwak eerste halfjaar, heeft de verzekeringssector in het derde kwartaal van 2007 zijn dynamische groei weergevonden en kende voor de eerste negen
maanden een vooruitgang van 5,97% ten opzichte van dezelfde periode het jaar
voordien.
De stijging van het incasso levensverzekering met 5,85% wordt verklaard door de
toename van de VDV-activiteiten met 11,16%, terwijl de producten met gewaarborgd rendement een uitgesproken teruggang kennen van 18,71%.
De niet-levensverzekering stijgt met 6,83%. Deze groei komt van de verzekeraars
die vooral op de Luxemburgse markt werken; hun incasso stijgt met 12,42%. De
ondernemingen die in het buitenland actief zijn, boeken daarentegen een groei van
slechts 1,74%.
Aan te stippen valt dat de spelers op de plaatselijke particuliere markt zeer innovatief zijn en talrijke waarborguitbreidingen aanbieden in de takken Auto en Brand,
waarborgen die geen enkele verzekeraar enkele jaren geleden ten laste zou hebben
genomen.

P&V
P&V Lux

Globaal resultaat
P&V Verzekeringen
Globaal genomen, sluit het boekjaar met een nettowinst van 97,184 miljoen EUR, na toekenning van een
som van 60 miljoen EUR aan het fonds voor toekomstige toewijzingen.
Naast de inbreng van de takken en van het hierboven vermelde ﬁliaal, bevat het resultaat uitzonderlijke
kosten, die verband houden met de overname van
de ING portefeuille en met de verschillende events die
in het raam van de 100ste verjaardag van de maatschappij werden georganiseerd.
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De activiteit van het ﬁliaal
Het totale bedrag van de uitgegeven premies beloopt in 2007, voor alle takken
samen, 46 miljoen EUR, tegen 45,8 miljoen in 2006, waarvan 32,6 miljoen in nietleven en 13,4 miljoen in leven. Het aantal polissen in portefeuille stijgt van 101.029
naar 103.675, zijnde een vooruitgang met 2,62 %.
Het boekjaar sluit met een nettoverlies van 0,5 miljoen EUR, tegen een nettowinst
van 1,9 miljoen in 2006. Het jaar 2007 werd negatief beïnvloed door het technisch
resultaat Leven (- 0,3 miljoen EUR) en door het resultaat Niet-Leven (-1,4 miljoen
EUR), ten gevolge van de stormen in het tweede kwartaal 2007 en een zwaar schadegeval in het derde kwartaal. Het niet-technisch resultaat is positief en bedraagt
1,4 miljoen EUR.
In de loop van het boekjaar heeft het ﬁliaal een gebouw aangekocht te Strassen,
voor een totale waarde van 20 miljoen EUR. Op 27 december 2007 is het ﬁliaal in
dit nieuwe gebouw ingetrokken.

Bovendien heeft het Hof van Beroep van Brussel op
30 juni 2007 voor P&V een gunstig arrest uitgesproken
in de zaak van de aftrekbaarheid van de voorzieningen Leven die de wiskundige inventarisvoorzieningen
overschreden. Deze aftrekbaarheid was bij de controle van het aanslagjaar 1996 (inkomsten 1995) door
de belastingsadministratie in twijfel getrokken.
Ten gevolge van de goede aﬂoop van dit langdurige
geschil, zijn de indertijd aangelegde ﬁscale voorzieningen ten bedrage van 55 miljoen EUR opgenomen als
opbrengsten van het boekjaar.
De raad van bestuur stelt de algemene vergadering
voor een dividend van 38.683 EUR toe te kennen en
het saldo in de reserve te boeken.
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PARTNERSCHAPPEN
EURESA
Al in 1990 was P&V medeoprichter van Euresa ESV (Economisch samenwerkingsverband), samen met andere partners uit de Europese sociale economie: Folksam
(Zweden), Unipol (Italië), Macif (Frankrijk). Sedertdien hebben MAIF (Frankrijk), LB Group (Denemarken), DEVK (Duitsland) en MATMUT zich bij de stichtende leden gevoegd.
In 2005 werd een kring van aangesloten leden opgericht om zustermaatschappijen, die vaak van recente oorsprong waren, van de knowhow van Euresa te laten genieten:
Atlantis (Spanje), Sagres (Portugal), Syneteristiki (Griekenland).
Deze maatschappijen, die alle verzekeringsbranches beoefenen, bestrijken 9 lidstaten van de Europese Gemeenschap en hun economisch gewicht is niet onaanzienlijk,
met meer dan 22 miljoen verzekerden en een samengevoegd omzetcijfer van meer dan 23 miljard EUR
Verder bouwende op de werken van de vorige jaren, coördineert Euresa ESV verschillende gemeenschappelijke projecten, aangaande bv. 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 Institut» (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 ten slotte, volgt de evolutie van de vennootschappen die ze heeft geholpen bij hun oprichting of ontwikkeling: Euresa-Life (Luxemburg), Sagres (Portugal),
Syneteristiki (Griekenland).
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IMA
Sinds vele jaren vertrouwt P&V de bijstandsverlening voor haar verzekerden toe aan het Beneluxﬁliaal van IMA (Inter Mutuelles Assistance). Dit partnerschap werd in 2006
uitgebreid met VIVIUM en vanaf 1 januari 2008 met ACTEL. Tijdens het boekjaar 2007 heeft IMA meer dan 10.000 dossiers van verzekerden van de P&V Groep behandeld.
SEPIA
SEPIA is een gemeenschappeli
ogenblik beheren we vier sectoren: metaalhandel, carrosserie, garagebedrijf en terugwinning van metalen. Die vier sectoren samen vertegenwoordigen ongeveer 60.000
verzekerden. De overeenkomst die deze sectoren aan Sepia bindt, is verlengd voor 5 jaar (2007-2011).
HAMBURG-MANNHEIMER CONSULTING
In het raam van samenwerkingsakkoorden met de Groep ERGO verkopen sommige agentschappen van Hamburg-Mannheimer Consulting de BOAR-producten van P&V.
In 2007 werd dit partnerschap nogmaals gevoelig versterkt. De productie nieuwe zaken, die door HMC zijn aangebracht, is met 30% gestegen.
In het raam van haar maatschappelijk engagement heeft P&V nog andere partnerschappen gesloten (cf. hoofdstuk Talent & Engagement).

P&V Gemeenschappelijke Kas
BALANS
op 31 december 2007
(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
het College van Commissarissen.

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

2007

2006

_________

_________

224.637

212.857

992

992

223.645

211.865

13.652
26
1.238

13.631
2.211
1.132

1.238

1.132

4.626

3.673

244.179

233.504

P&V
Gemeenschappelijke Kas
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Passief

__________________________________________
Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves

Achtergestelde passiva
Technische voorzieningen
Voorzieningen voor niet-verworven premies
Voorziening voor schade

2007

2006

_________

_________

12.164

10.901

13

13

12.151

10.888

4.000
211.777

4.000
202.704

3.004

2.788

169.700

162.746

Overige technische voorzieningen

39.074

37.170

Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen

12.202
3.903
133

12.371
2.826
702

244.179

233.504

TOTAAL
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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

22.329
9.742
9
-21.609
-1.904
-3.404
-481
-3.814

22.041
9.550
0
-8.066
-11.841
-3.654
-376
-4.964

869

2.689

Niet technische rekening

__________________________________________
Resultaat du Technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten

2007
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Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

2007

RESULTATENREKENINGEN

2006

__________________________________________

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
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P&V Gemeenschappelijke Kas
op 31 december 2007
(in duizend EUR)

2006

_________

_________

869
228
-202
367

2.689
101
-102
36

1.262

2.725

0

0

1.263

2.725

1.263

2.725

BELEGGINGEN
Eind 2007 belopen de totale beleggingsactiva 224,6 miljoen EUR
tegen 212,9 miljoen EUR eind 2006.
De obligatieportefeuille is tussen eind 2006 en eind 2007
gestegen van 207,8 miljoen EUR tot 214,3 miljoen EUR. De latente
meerwaarden bereiken eind 2007 -3,8 miljoen EUR tegen 1,1 miljoen EUR eind 2006 en het gemiddelde rendement bedraagt op 31
december 2007 4,38%.

Spreiding van de beleggingsactiva

in miljoen EUR
__________________
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

2007

______________________

2006

______________________

1,0
1,3
214,3
8,0

0,4%
0,6%
95,4%
3,6%

1,0
1,3
207,8
2,8

0,5%
0,6%
97,6%
1,3%

224,6

100,0%

212,9

100,0%

ACTIVITEITENVERSLAG - P&V Gemeenschappelijke Kas
In 2007 bedraagt het uitgegeven incasso van P&V Gemeenschappelijke Kas
25 miljoen EUR, een achteruitgang met 9% ten opzichte van 2006.

P&V
Gemeenschappelijke Kas

De private sector kende een vermindering van het incasso met 11% en de openbare sector met 5%.
De scherpe concurrentie op deze markt, enerzijds, en het saneringsbeleid dat door de maatschappij wordt
gevoerd, anderzijds, verklaren deze evolutie.
Het resultaat van de private sector blijft positief (4,3 miljoen EUR). Ofschoon het bevredigend is, betekent dit een
daling ten opzichte van 2006 (5,5 miljoen EUR)
In de openbare sector zijn de saneringsinspanningen in 2007 nog niet voelbaar. Het resultaat verslechtert en gaat
van - 2,8 miljoen EUR in 2006 naar -3,4 miljoen EUR in 2007.
De tak arbeidsongevallen kenmerkt zich door trage ontwikkelingen (long tail business). Met als gevolg dat de
technische voorzieningen ongeveer achtmaal het incasso van het jaar vertegenwoordigen. Zelfs een matige
verhoging in percentage van deze voorzieningen kan het resultaat van het boekjaar aanzienlijk beïnvloeden. Dit is
wat er in 2007 is gebeurd : de uitkeringen zijn afgenomen, de wijziging van de technische voorzieningen daarentegen is gestegen.
Noteren we ten slotte dat de ﬁnanciële resultaten licht vooruitgaan (5 %) en dat de bedrijfskosten zijn gedaald
(-7 %).

Resultaat
De Gemeenschappelijke Kas levert een positief resultaat op van 1,3 miljoen EUR.
Zoals in 2006 stelt de Raad van Bestuur voor dit resultaat voor de aangroei van het eigen vermogen te bestemmen en geen ristorno toe te kennen, met het oog op de nieuwe vereisten inzake solvabiliteitsmarges.

2007
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P&V Herverzekering
BALANS
op 31 december 2007
(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 het College van
Commissarissen.
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Actief

__________________________________________
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

2007

2006

_________

_________

18.868
9.489
8.890
489
113
282
2.865
2.865
13

24.637
11.004
13.046
587
330
391
826
826
10

22.142

26.193

2007
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Passief

__________________________________________
Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves

Technische voorzieningen
Overige technische voorzieningen

Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL

2007

2006

_________

_________

8.843
2.640
6.204
4.037
4.037
53
9.194
14

4.635
2.640
1.996
5.106
5.106
212
16.210
29

22.142

26.193

Technische rekening Niet-Leven
__________________________________________
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Winstdeelnemingen et ristournes
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

Technische rekening Leven

2007

2006

_________

_________

40
4.753
524
0
-86
-37

63
661
251
2
-95
-106

5.194

775

2007

2006

_________

_________

Schadelast

0

7

Resultaat van de technische rekening Leven

0

7

__________________________________________

Niet technische rekening

__________________________________________
Resultaat du Technische rekening Niet-Leven
Resultaat du Technische rekening 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

2007

2006

_________

_________

5.194
0
8.021
0
11

775
7
11.152
-207
47

13.226

11.773

-18

-41

13.208

11.732

13.208

11.732

RESULTATENREKENINGEN
P&V Herverzekering
op 31 december 2007
(in duizend EUR)

BELEGGINGEN

P&V
Herverzekering

De totale beleggingsactiva bereiken 18,9 miljoen
EUR eind 2007 tegen 24,6 miljoen EUR eind 2006.
Het gemiddelde rendement van de obligatieportefeuille bedraagt 4,3% eind 2007. Eind 2007
benaderen de latente meerwaarden 0 EUR tegen
1,2 miljoen EUR eind 2006.

2007
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De boekwaarde van de aandelenportefeuille
beloopt eind 2007 8,3 miljoen EUR tegen 6,1 miljoen
EUR eind 2006. Eind 2007 bedragen de latente meerwaarden 4,2 miljoen EUR tegen 8,4 miljoen EUR eind
2006.

Spreiding van de beleggingsactiva

in miljoen EUR
__________________
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

2007

______________________

2006

______________________

9,5
8,3
0,6
0,5

50,3%
43,9%
3,2%
2,6%

11,0
6,1
5,7
1,8

44,7%
24,8%
23,2%
7,3%

18,9

100,0%

24,6

100,0%
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ACTIVITEITENVERSLAG

- P&V Herverzekering

De vennootschap is sinds 1996 in run off.
Het boekjaar sluit met een winst van 13,2 miljoen EUR, die voortkomt uit gerealiseerde
meerwaarden op de aandelenportefeuille (11,8 miljoen EUR) en het gewone ﬁnanciële
resultaat op de belegde activa (1 miljoen EUR). De uitkeringen voor voorbije schadegevallen zijn meer dan goedgemaakt door de daling van de technische voorzieningen en
er is een technisch overschot geboekt (0,4 miljoen EUR).
De technische voorzieningen op 31 december 2007, die ten opzichte van 2006 met
ongeveer 1 miljoen EUR 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 9 miljoen
EUR te verdelen en het saldo (4,2 miljoen EUR) op de reserve te boeken.
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VIVIUM
BALANS
op 31 december 2007
(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 het College van
Commissarissen.

Actief

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

TOTAAL

2007

_________

4.505
6.541.778
8.353
60.195
6.470.292
2.937
269.586
137.275
159.818
407.073
2.707
404.365
117.084

7.637.118

VIVIUM

2007
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Passief

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

TOTAAL

2007

_________

355.222
128.826
226.397
58.873
6.700.727
5.392.521
1.308.206
269.586
12.600
63.349
168.403
8.358

7.637.118
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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

291.136
45.099
469
-217.795
-5.273
-101.434
-4.026
-7.747

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

Technische rekening Leven
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2007

429

2007

__________________________________________

_________

Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op belegging tak 23
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Winstdeelnemingen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op belegging tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen

521.364
249.535
5.483
2.071
-337.459
-327.058
-4.807
-74.344
-14.290
-14.932
-1.569
7.059

Resultaat van de technische rekening Leven

Niet-Technische rekening

VIVIUM

op 31 december 2007
(in duizend EUR)

BELEGGINGEN
De totale beleggingsactiva bedragen eind 2007
6.541,8 miljoen.
De obligatieportefeuille vertegenwoordigt 87,5%
van dit bedrag en tekent een latente minwaarde op
van 53,9 miljoen EUR.
De aandelenportefeuille beloopt 7,5% van de
totale beleggingen, met een latente meerwaarde
van 164,8 miljoen EUR.

11.054

2007

__________________________________________

_________

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
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat
Resultaat van het boekjaar

429
11.054
27.040
-1.784
-31
36.708
-6.332
-2.977
27.400

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

RESULTATENREKENINGEN

27.400

Spreiding van de beleggingsactiva

in miljoen EUR
__________________

Gebouwen
Participaties
Aandelen
Obligaties
Hypothecaire leningen
Overige beleggingen

2007

______________________
8,4
56,4
492,6
5.722,6
156,4
105,4

0,1%
0,9%
7,5%
87,5%
2,4%
1,6%

6.541,8

100,0%

ACTIVITEITENVERSLAG - VIVIUM
Oprichting van een nieuwe entiteit

Op 29 september 2007 ondertekenden de P&V groep en ING een overeenkomst
die de overname bezegelde van de verzekeringsactiviteiten die via de makelaars
worden verdeeld, alsmede van de hele portefeuille Employee Beneﬁts* van ING
Insurance Belgium (I.I.B.) door P&V en haar partners Unipol, Macif en Maif.
De bank-verzekeringsactiviteiten die door de ING-agentschappen werden gegenereerd, en tot 31.12.2006 bij I.I.B. waren ondergebracht, waren eerder (per 31
december 2006) door ING overgenomen.
De overeenkomst die tussen P&V en ING werd gesloten, houdt de overname in,
per 1 januari 2007, van alle aandelen van I.I.B. door P&V en haar partners Unipol,
Macif en Maif. De nieuw aangekochte vennootschap (I.I.B.) heeft op 30 juni 2007
de maatschappijen VIVIUM N.V. en VIVIUM Life overgenomen.

Met het oog op de coherentie ten opzichte van de makelarij, waren de afﬁnityactiviteiten van VIVIUM N.V. vooraf overgedragen aan Actel N.V., de directe verzekeraar binnen de P&V groep.
Ten slotte, is de nieuw aangekochte vennootschap onmiddellijk na de opslorping van
VIVIUM Life en VIVIUM N.V. herdoopt tot ... VIVIUM. Het aandeelhoudersschap van
VIVIUM NV is als volgt verdeeld : P&V (67,31%), Unipol (13,88%), MACIF (9,41%) en
MAIF (9,41%). Dit «nieuwe» VIVIUM wordt de grootste vennootschap van de P&V
groep en de derde maatschappij op de Belgische markt van de makelaars.
De overname strookt volledig met de multikanalen- en multimerkenstrategie van de
P&V groep. Ze betekent meer bepaald een aanzienlijke versteviging van de positie
van de groep in de Belgische makelaarswereld.

Het jaarverslag 2007 van de vennootschap is dus een weergave van :
•
•
•

VIVIUM

2007
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Een volledig jaar activiteit van ex-I.I.B. zoals die door de groep ING op 31.12.2006 is hertekend, d.w.z. enkel
de activiteiten voortkomend uit de makelarij, alsmede de volledige tak Employee Beneﬁts.
Het tweede semester activiteit van ex-Vivium Life. De activiteit van het 1e halfjaar werd op 30 juni 2007 deﬁnitief afgesloten.
Het tweede semester activiteit van ex-VIVIUM N.V. na overdracht van zijn afﬁnityportefeuille aan Actel. De
activiteit van het 1e halfjaar werd eveneens op 30 juni 2007 deﬁnitief afgesloten.

Op het vlak van de activiteiten moet VIVIUM als een nieuwe entiteit worden beschouwd. Immers, ten gevolge van
alle verrichtingen die sinds 31.12.2006 hebben plaatsgevonden en waarvan hierboven sprake, is elke vergelijking
met 2006 uiterst delicaat.
• Het is onmogelijk de activiteiten 2007 en 2006 van ex-I.I.B te vergelijken, daar het gedeelte «bankverzekering» eraan is onttrokken.
• De perimeter van ex-VIVIUM N.V. is eveneens gewijzigd
• De activiteiten van ex-VIVIUM Life en van ex-VIVIUM vertegenwoordigen slechts een half jaar. Gelet op de
seizoensgebonden aard van sommige parameters (zoals, maar niet alleen, de ﬁnanciële inkomsten), is het
moeilijk een vergelijking met het boekjaar 2006 te maken.
Ook de vergelijking 2008/2007 zal moeilijk ziijn, daar we in dat boekjaar voor het eerst het resultaat van een volledig
jaar activiteit van de nieuwe entiteit zullen kennen.

Met veel omzichtigheid hebben we toch gepoogd op
grond van de beschikbare informatie enkele tendensen te ontwaren.

* Groepsverzekering, Overlijdensverzekering en
Invaliditeitsverzekering voor loontrekkenden,
afgekort E.B.
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De activiteit Leven van VIVIUM
Ten gevolge van de hiervoor uiteengezette overnameen fusietransacties omvat de technische rekening
Leven van VIVIUM eind december 2007:
• de cijfers betreffende de activiteiten Leven (deel
Makelarij) en Employee Beneﬁts van ex-I.I.B.
(ex-ING) voor het hele jaar 2007
• de cijfers betreffende de activiteiten Leven Individueel en E.B. van Old VIVIUM-Life van het tweede
halfjaar 2007.
Het totale bruto-incasso van de tak Leven bedraagt
521,4 miljoen EUR en is als volgt samengesteld:
• Leven Individueel
280,4 miljoen EUR
• Employee Beneﬁts
241,0 miljoen EUR

36

2007

Indien men de cijfers van het eerste semester van
Old VIVIUM-Life bij die van VIVIUM voegt, beloopt het
incasso van de entiteiten VIVIUM 576,7 miljoen EUR
voor 2007.

ACTIVITEITENVERSLAG P&V GROEP

In de context van 2007 zijn vergelijkingen tussen
boekjaren onderling moeilijk zo niet onmogelijk (meer
bepaald voor Leven Individueel van ex-I.I.B., waarvan
de activiteiten bij de verkoop werden gesplitst), maar
we kunnen vermelden dat het incasso Leven E.B. van
ex-I.I.B. met meer dan 13% is gestegen ten opzichte
van 2006 en het globale incasso Leven van exVIVIUM-Life, met meer dan 11%.
Deze ﬂinke groei van E.B. werd vooral ondersteund
door de goede verkoopresultaten van de producten
Universal Life zonder gewaarborgde rente voor de
toekomstige premies (zoals 3D en Top-Team Plan).
Bovendien hebben we in 2007 de Transportsector
(27.000 verzekerden) in ons beheer opgenomen, wat
een extra incasso van bijna 4 miljoen EUR betekende.

In Leven Individueel hebben de pensioenproducten
voor zelfstandigen een groot verkoopsucces gekend.
Anderzijds, zijn we in 2007 gestart met het aanbieden van producten met een gewaarborgde rente van
0%, die de klanten zowel ﬁnanciële veiligheid bieden
(kapitaalswaarborg) als vooruitzichten op een hoger
rendement. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken op het vlak van de incassoresultaten, maar we
zijn ervan overtuigd dat dergelijke initiatieven VIVIUM
in staat zullen stellen haar positie bij de leiders inzake
pensioenverzekering te verstevigen.
Meer dan 14,5 miljoen EUR is toegekend aan het
fonds voor winstdeelnemingen; de grootte van dit
bedrag is een aanwijzing voor onze wil op dit vlak een
aantrekkelijk beleid te voeren, in het bijzonder voor de
producten Universal Life.
De technische rekening Leven van VIVIUM sluit met
een winst van 11,1 miljoen EUR *, na overdracht van
een bedrag van 7,1 miljoen EUR * van het fonds voor
toekomstige toewijzingen naar de technische rekening
Leven, teneinde verschillende uitzonderlijke technische kosten in E.B. te compenseren.
Zo men rekening houdt met de resultaten van het
eerste halfjaar van Old VIVIUM-Life, beloopt het resultaat Leven van de entiteiten VIVIUM voor het boekjaar
2007 22,4 miljoen EUR, daar de resultatenrekening
van Old VIVIUM-Life in het eerste halfjaar gunstig is
beïnvloed door de verwezenlijking van aanzienlijke
meerwaarden op activa.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering

De activiteit Niet-Leven van VIVIUM
In 2007 heeft VIVIUM voor 312 miljoen EUR premies uitgegeven.
Globaal is het resultaat van de activiteit Niet-Leven in evenwicht (+ 0,4 miljoen EUR).
Tak Auto
Met een incasso van 117 miljoen EUR is de tak Auto
voor VIVIUM de belangrijkste. De bruto technische
kosten met herverzekering vertegenwoordigen 79%
van de verworven premies, wat veel is. De ratio
kosten op premie vertegenwoordigt circa 34% van de
premies.
De combined ratio bedraagt bijgevolg 113%. De
ﬁnanciële resultaten (ongeveer 11% van het incasso)
maken het niet mogelijk het evenwicht te herstellen,
wat verklaart dat de tak een verlies van nagenoeg 5
miljoen EUR boekt.
Er dient op gewezen te worden dat dit verlies zijn
oorsprong vindt in de aansprakelijkheidsverzekering.
De waarborg casco van haar kant, tekent een lichte
winst op.
Tak Brand - Diverse risico’s
Het incasso van die tak bedraagt 78 miljoen EUR.
De bruto technische kosten met herverzekering
vertegenwoordigen 65% van de verworven premies,
wat eveneens veel is voor deze tak. Dit resultaat is
negatief beïnvloed door de stormen van januari 2007.
De ratio kosten op premies vertegenwoordigt 42%
van de premies. De combined ratio bedraagt dus
107%. Ondanks de stormen is het herverzekeringsresultaat negatief.
De tak boekt een verlies van 4 miljoen EUR.

Tak Arbeidsongevallen
Het incasso bedraagt 41 miljoen EUR.
De technische kosten vertegenwoordigen 97 % van
de premies, wat gebruikelijk is in de tak.
Deze kenmerkt zich immers door trage ontwikkelingen (« long tail business »), met als gevolg dat de
technische voorzieningen zeer hoog zijn. Zodoende
vertegenwoordigen de ﬁnanciële resultaten 30% van
het incasso van het jaar.
De ratio kosten op premies beloopt 20%. Ondanks
een combined ratio van 117% en dankzij haar ﬁnanciële inkomsten, levert de tak een winst op van 4
miljoen EUR.

VIVIUM

2007
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Tak Gemeen recht
Het incasso bedraagt 32 miljoen EUR.
De technische kosten vertegenwoordigen 74 % van
de premies en de bedrijfskosten iets meer dan 40%.
De combined ratio benadert dus 115% .
De ﬁnanciële inkomsten maken het niet mogelijk dit
verschil aan te vullen. De tak laat een verlies na van
circa 3 miljoen EUR.
Tak Gezondheid
Met een incasso van 45 miljoen EUR vormt deze tak
een zeer belangrijke activiteit voor VIVIUM.
De technische kosten zijn goed onder controle (ongeveer 71% van de premies). Rekening houdend met
de degelijk beheerste bedrijfskosten en bevredigende
ﬁnanciële inkomsten, levert deze tak een winst op van
nagenoeg 8 miljoen EUR.

Resultaat
Het boekjaar sluit met een winst
van 27,420 miljoen EUR. Rekening
houdend met de overdracht van 0,171
miljoen EUR van het boekjaar 2006,
stelt de Raad van Bestuur voor 0,683
miljoen EUR te bestemmen voor de
wettelijke reserve en het saldo van
26,888 miljoen EUR voor de reserve.
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Actel
BALANS
op 31 december 2007
(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 het College van
Commissarissen.

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

38

2007

2006

_________

_________

1.938
46.404
18
46.387
7.497
5.284
4.244
199
4.043
2
797

1.016
29.880
18
29.862
6.439
1.831
2.836
266
2.567
2
513

66.165

42.515

2007
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Passief

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

TOTAAL

2007

2006

_________

_________

19.801
7.145
3.892
5.695
3.070
34.895
34.895
24
2.645
7.822
978

17.488
7.145
3.892
5.695
756
16.661
16.661
108
1.693
6.520
45

66.165

42.515

Technische rekening Niet-Leven
__________________________________________
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische netto opbrengsten herverzekering
Schadelast
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

Niet technische rekening

2007

_________

_________

17.676
2.564
4
-13.085
-4.592
-240
0

10.332
1.272
0
-6.833
-3.999
-144
-32

2.327

596

2007

_________

2.327
1.710
-160
-285

596
992
-112
-172

3.591

1.303

Charges et produits exceptionelles
Belastingen op het resultaat

-1.208
-70

-1.011
-42

Resultaat van het boekjaar

2.314

250

2.314

250

Resultaat du Technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Autres charges et produits
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

Actel

op 31 december 2007
(in duizend EUR)

BELEGGINGEN

2006

_________

__________________________________________

RESULTATENREKENINGEN

2006

De totale beleggingsactiva bereiken 46,4 miljoen
EUR eind 2007 tegen 29,8 miljoen EUR eind 2006.
De obligatieportefeuille is gestegen van 15,6
miljoen EUR tot 32,1 miljoen EUR boekwaarde tussen
eind 2006 en eind 2007. Eind 2007 bedragen de
latente meerwaarden -0,5 miljoen EUR tegen -0,3
miljoen EUR eind 2006 en het gemiddelde rendement
bedraagt 4,48% eind 2007.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille beloopt eind 2007 8 miljoen EUR tegen 9,8 miljoen EUR
eind 2006. Eind 2007 bedragen de latente meerwaarden 6 miljoen EUR tegen 7,8 miljoen EUR eind 2006.

Spreiding van de beleggingsactiva

in miljoen EUR
__________________
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

2007

______________________

2006

______________________

0,0
8,0
32,1
6,3

0,0%
17,2%
69,2%
13,6%

0,0
9,8
15,6
4,4

0,0%
32,9%
52,3%
14,8%

46,4

100,0%

29,8

100,0%

2007
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ACTEL

ACTIVITEITENVERSLAG - Actel
Activiteiten
Het boekjaar kenmerkte zich door de overname, door Actel, van de portefeuille Auto van VIVIUM, verdeeld door
«VIVIUM Afﬁnity». Deze portefeuille steunt op een partnership met verscheidene dealers van automerken en
kent de laatste jaren een snelle groei.
De integratie van de structuren van Actel en Vivium Afﬁnity is aan de gang. Nu reeds delen beide entiteiten hetzelfde management. In juni 2008 zullen de teams in een enkele vestiging worden ondergebracht, teneinde zoveel
mogelijk synergieën te ontwikkelen.
De geherstructureerde entiteiten zullen hun ontwikkeling toespitsen op de afﬁniteitenmarketing, onder de merknaam «Actel Afﬁnity», en op de directe verkoop onder het merk «Actel», hoofdzakelijk via internet.
Dankzij die operatie zal Actel haar omvang meer dan verdubbelen. Het effect op de resultaten van 2007 is echter
slechts gedeeltelijk, daar de transactie pas op 1 juli 2007 is ingegaan.
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De in 2007 uitgegeven premies belopen 20,1 miljoen EUR, wat een sterke stijging is ten opzichte van 2006
(+ 7,1 miljoen EUR).
De technische kosten zijn uiteraard eveneens gestegen (+ 6,1 miljoen). Bruto met herverzekering vertegenwoordigen ze 75% van het incasso, een toename in vergelijking met 2006.
De bedrijfskosten, die 24% van het incasso vertegenwoordigen, zijn ﬂink gedaald ten opzichte van 2006. Die
evolutie is te verklaren door de overname van de activiteiten van Vivium Afﬁnity, waar de kostenratio lager was
dan bij Actel, alsmede door de eerste maatregelen om de structuren van Actel te rationaliseren.
De combined ratio bedraagt 99% van het incasso.
Dankzij een ﬁnancieel resultaat van 3,8 miljoen EUR, wat een sterke toename is (+1,8 miljoen EUR) ten opzichte
van 2006, bereikt het resultaat voor belastingen 3,6 miljoen EUR, wat buitengewoon hoog is. Dit vertegenwoordigt immers 18% van het incasso en 21% van de eigen middelen eind 2006.

Resultaat
Het boekjaar sluit met een winst van 2,314 miljoen EUR. Rekening houdend met de overdracht van 0,756 miljoen
EUR van het boekjaar 2006, stelt de Raad van Bestuur voor een dividend uit te keren van 2,300 miljoen EUR en
het saldo van 0,770 miljoen EUR aan de reserve toe te wijzen.

Piette & Partners
BALANS
op 31 december 2007
(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 het College van
Commissarissen.

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 rekeningens

TOTAAL

2007

2006

_________

_________

12
26.914
1.792
25.122
2.577
1.929
865
75
790
464

8
26.022
1.691
24.330
2.914
2.154
440
72
367
424

32.762

31.961

2007
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Passief

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

TOTAAL

2007
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2006

_________

_________

9.689
10.243
3
-557
20.137
20.137
1.024
1.798
115

8.904
10.243
3
-1.342
19.408
19.408
1.476
1.992
181

32.762

31.961

PIETTE &
PARTNERS

Technische rekening Niet-Leven
__________________________________________
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

Niet technische rekening
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2007

_________

_________

13.335
956
338
-8.546
-5.268
-139
-283
90

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

484

596

2007

2006

__________________________________________

_________

_________

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten

484
173
-3
1

596
94
-3
1

654

688

135
-5

2
-4

785

687

785

687

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

RESULTATENREKENINGEN

2006

Piette & Partners
op 31 december 2007
(in duizend EUR)

BELEGGINGEN
De totale beleggingsactiva bereiken 26,9 miljoen
EUR eind 2007 tegen 26 miljoen EUR eind 2006.
De obligatieportefeuille is gestegen van 18 miljoen
EUR tot 19,1 miljoen EUR boekwaarde tussen eind
2006 en eind 2007. Eind 2007 bedragen de latente
meerwaarden -0,5 miljoen EUR tegen -0,01 miljoen
EUR eind 2006.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille is
tussen eind 2006 en eind 2007 stabiel gebleven op
1,7 miljoen EUR. Eind 2007 bedragen de latente
meerwaarden 0,6 miljoen EUR tegen 0,5 miljoen EUR
eind 2006.

Spreiding van de beleggingsactiva

in miljoen EUR
__________________
Gebouwen
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

2007

______________________

2006

______________________

1,7
1,7
19,1
4,4

6,3%
6,3%
71,0%
16,4%

1,7
1,7
18,0
4,6

6,5%
6,5%
69,2%
17,7%

26,9

100,0%

26,0

100,0%

ACTIVITEITENVERSLAG - Piette & Partners
Activiteiten
PIETTE & PARTNERS Verzekeringsmaatschappij (PNP) sluit het boekjaar 2007 af met een premie-incasso (uitgegeven premies) van 15,3 miljoen EUR, een stijging met 4,7% ten opzichte van 2006.
Het incasso van de maatschappij is als volgt verdeeld: 21% brand, 4% varia, 46% BA auto, 25% casco en 4%
rechtsbijstand.
Wat de schadelast betreft, kende de onderneming een goed jaar. De schadelast op verworven premies bedraagt
54%, wat ons een combined ratio voor herverzekering geeft van 91%.
Een strikt acceptatiebeleid, de opvolging van de portefeuille na schade, 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 15% van de uitgegeven premies.
Eind 2007 stelde de maatschappij 20 personen tewerk.
PNP werkt samen met 321 makelaarskantoren, die zich voor het overgrote deel in West- en Oost-Vlaanderen
bevinden. De bedoeling is een win-winsituatie uit te bouwen met de makelaars (o.a. via een systeem van winstdeelname) in een langetermijnstrategie gesteund op wederzijds respect en vertrouwen.

2007
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Een goede prijskwaliteitverhouding, een snelle, soepele en uitstekende dienstverlening, korte beslissingstermijnen
en een persoonlijk contact met professionele makelaars vormen de voornaamste troeven van PNP.
In 2008 bestaat onze maatschappij 15 jaar en dat willen we gepast vieren met allen die tot het succes hebben
bijgedragen.

Resultaat
Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van 0,785 miljoen EUR. Rekening houdend met het overgedragen
verlies eind 2006 van 1,342 miljoen EUR, bedraagt dit eind 2007 0,557 miljoen EUR.

PIETTE &
PARTNERS

Euresa-Life
BALANS
op 31 december 2007
(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.
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Actief

__________________________________________
Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Overige ﬁnanciële beleggingen
Beleggingen tak 23
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningens

TOTAAL

2007

2006

_________

_________

17
63.471
8.880
54.591
1.083.243
7.109
7.688
415
7.273
11.825

23
60.129
0
60.129
1.041.233
4.615
10.387
478
9.909
11.853

1.173.353

1.128.240

2007
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Passief

__________________________________________
Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Achtergestelde passiva
Technische voorzieningen
Voorziening voor verzekering Leven
Overige technische voorzieningen
Technische voorzieningen tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
Schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL

2007

2006

_________

_________

13.355
9.000
4.355
2.479
44.624
44.451
173
1.093.827
3.584
12.892
2.592

12.258
9.000
3.258
2.479
45.966
45.691
275
1.051.918
1.956
11.849
1.814

1.173.353

1.128.240

RESULTATENREKENINGEN
Euresa-Life

op 31 december 2007
(in duizend EUR)

Technische rekening Leven

2007

2006

__________________________________________

_________

_________

Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op belegging tak 23
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op belegging tak 23

185.569
27.830
43.350
-168.029
-40.568
-23.082
-6.549
-16.856

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

Resultaat van de technische rekening Leven

1.665

2.307

Niet technische rekening

__________________________________________
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

2007

2006

_________

_________

1.665

2.307

1.665

2.307

-568

-668

1.097

1.640

1.097

1.640

2007
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EURESA-LIFE

ACTIVITEITENVERSLAG - Euresa-Life
Tijdens het boekjaar 2007 zijn de beheerde kapitalen met 3,6% gestegen, dankzij een positieve nettoproductie
en een gevoelige progressie van de ﬁnanciële markten in 2007.
De nieuwe productie komt hoofdzakelijk van drie markten : Italië, België en Frankrijk.
De productie, die vooral uit enige premies bestaat, is met 24% gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar en
dit ondanks onze kwaliteitseisen, zowel op het vlak van de tussenpersonen waarmee we samenwerken als op
dat van de fondsen die we verkopen.
In 2007 is het afkoopcijfer ten opzichte van de kapitalen in omloop gestegen tot 15%, tegen 13% in 2006.
Het gemiddelde aantal bedienden over het jaar bedraagt 47 en is met 7% toegenomen ten opzichte van 2006
(44 personen).
In de loop van het boekjaar heeft de vennootschap een gebouw aangekocht voor een bedrag van 8,990 miljoen
EUR ; deze aankoop is volledig met eigen middelen geschied. Het aangekochte gebouw wordt sinds 27 december 2007 als bedrijfszetel gebruikt.
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Resultaat
Het resultaat voor belastingen bedraagt 1,665 miljoen EUR tegen 2,307 miljoenEUR voor het boekjaar 2006.
Het jaar 2007 werd aanzienlijk beïnvloed door een provisie van 0,977 miljoen EUR die werd aangelegd in het
raam van de verhuizing naar ons nieuw gebouw; deze provisie dekt in de eerste plaats de huur en huurlasten die
blijven lopen tot het einde van de huurovereenkomst van onze oude zetel in de rue Pletzer n°1 te Bertrange.
Buiten de provisie voor verhuizing, bedraagt het resultaat van het boekjaar voor belastingen 2,642 miljoen EUR,
of een stijging met 14% ten opzichte van 2006.

Voorgestelde bestemming van het resultaat
Het resultaat van het boekjaar dat op 31 december 2007 werd afgesloten, levert een winst op van 1,097 miljoen
EUR, die we voorstellen als volgt te bestemmen:
• Overdracht van 0,054 miljoen EUR naar de wettelijke reserve, die zal stijgen van 0,191 miljoen EUR tot
0,246 miljoen EUR.
• Overeenkomstig de ﬁscale wetgeving, netto toewijzing van 0,013 miljoen EUR aan de onbeschikbare reserve.
• Het saldo van 1,028 miljoen EUR naar de overgedragen resultaten, die 2,259 miljoen EUR zullen bereiken.

Arces
BALANS
op 31 december 2007
(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

__________________________________________
Immateriële activa
Beleggingen
Overige ﬁnanciële beleggingen
Vorderingen
Overige activa bestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen

TOTAAL

2007

2006

_________

_________

172
8.601
8.601
1.423
300
151
149
143

99
6.990
6.990
1.196
1.450
169
1.281
126

10.639

9.860

2007
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Passief

__________________________________________
Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgegeven premies
Reserves
Uitgesteld resultaat
Technische voorzieningen
Overige technische voorzieningen
Schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL

2007
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2006

_________

_________

2.410
2.300
74
36
0
7.562
7.562
655
12

1.854
1.760
74
10
10
7.143
7.143
835
27

10.639

9.860

ARCES

RESULTATENREKENINGEN
Arces

op 31 december 2007
(in duizend EUR)

Technische rekening Niet-Leven
__________________________________________
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Netto-bedrijfskosten

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

Niet technische rekening
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2007

2006

_________

_________

4.217
276
-2.148
-2.450

1.702
92
-538
-1.116

-105

140

2007

2006

__________________________________________

_________

_________

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten

-105
126
-6

140
53
-12

16

181

0

-45

16

135

16

135

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

ACTIVITEITENVERSLAG Arces
Activiteiten
De aanzienlijke stijging van het volume van verworven premies houdt verband met
de integratie van de rechtsbijstandsportefeuille van VIVIUM.
Ten gevolge van akkoorden gesloten in 2007, zet deze groei zich voort dankzij de
integratie van de portefeuille rechtsbijstand van Actel vanaf 1 januari 2008.
Anderzijds, werden de commerciële, als prioritair beschouwde doelstellingen (snelheid «D+2», kwaliteit en transparantie «online» op het vlak van het beheer van de
schadedossiers) volledig bereikt, dit tot algemene voldoening van de makelaars en
de verzekerden.

Resultaat
De forse winstdaling die zich in 2007 voordoet, is hoofdzakelijk te verklaren door de
achteruitgang van de verhouding schadegevallen/premies van de Rechtsbijstand
niet-auto. De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor de winst over
te dragen.
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Risicobeleid
Inleiding
In september 2007 werd een riskmanagementcharter aangenomen door alle Raden van Bestuur van de verzekeringsmaatschappijen van de P&V groep. Dit charter regelt het risicobeleid van de groep, alsmede de rol van
de verschillende intervenanten. Zo is er meer bepaald de invoering van een onafhankelijke functie risicobeleid
«groep» en de oprichting van een (nieuw) riskmanagementcomité (RMCO). Voor elk van de betrokken domeinen zijn in de verschillende verzekeringsmaatschappijen van de groep contactpersonen aangesteld. Zij hebben
in de eerste plaats tot taak mee te werken aan het driemaandelijks verslag van risicobeheer van de groep. Wat
de actuariële activiteitsgebieden betreft, moeten de contactpersonen eveneens bijdragen tot het ontwerp, de
uitvoering en de instandhouding van de modellen van risicobeleid.
Het riskmanagement «groep» pleegt eveneens overleg aangaande het risicobeleid met de overige controlefuncties binnen de verschillende entiteiten van de groep.
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Een document betreffende de effectieve invoering van de organisatie, omschreven in het riskmangementcharter,
is in december 2007 door het RMCO goedgekeurd en in januari 2008 door de onderscheiden Directiecomités.
Dit document bevat tevens een ontwikkelingsplan. Dit plan, dat door de controleoverheid (CBFA) is goedgekeurd, bepaalt de projecten die – ofschoon ze kaderen in de hierboven uiteengezette structuur van contactpersonen – een bijzondere omkadering vereisen, zowel op het vlak van de organisatie als van de aangewende
middelen. Het betreft voornamelijk de ontwikkeling / uitwerking van kwantitatieve riskmanagementmodellen.
De gevolgde optiek ligt volledig in de lijn van Solvency II en van de circulaires «prudentiële verwachtingen
inzake het deugdelijk bestuur van ﬁnanciële instellingen» en «risicobeheermodellen» van de CBFA.

Beheer van de voornaamste risico’s en onzekerheden
In januari 2008 zal de P&V groep een globaal risicobeheermodel aannemen. Dit kwantitatief model is een belangrijk maar niet het enige onderdeel van het risicobeleid binnen de groep. Het gaat om een model van het type
«economisch kapitaal», dat steunt op de weergave in marktwaarde van alle balansposten (activa en passiva).
Dit model houdt zowel rekening met de marktrisico’s (bv. renterisico) als met de risico’s die niet rechtstreeks
gekoppeld zijn aan de schommelingen van de ﬁnanciële markten (bv. sterfterisico in leven). De effecten van diversiﬁcatie tussen de aanwezige risico’s binnen de entiteiten van de P&V groep, alsmede die, welke bestaan tussen
de verschillende entiteiten van de groep, worden eveneens beschouwd.

Men onderscheidt twee types van voorname risico’s:
• de verzekeringsrisico’s (meer bepaald de verzekeringsrisico’s in Niet-Leven:
onderschrijving, ontoereikende voorziening en catastroferisico)
• de ﬁnanciële risico’s (met name de renterisico’s en de volatiliteitsrisico’s van de
aandelen).

P&V
P&V Lux

Momenteel lopen er projecten teneinde binnen afzienbare tijd de invoering/uitbreiding mogelijk te maken tot de verschillende portefeuilles van de verzekeringsmaatschappijen van de groep, van passende en efﬁciënte instrumenten voor
kapitaalbeheer die een aanvulling vormen op de talrijke bestaande taken van
risicobewaking.

P&V
Gemeenschappelijke Kas

Deze opvolging wordt door verschillende entiteiten ten laste genomen (de erkende
actuarissen, de actuariële departementen, beheerscontrole, interne audit, informaticabeveiliging) en krijgt concrete vorm via de uitstippeling van het beleid van
tarifering, aanvaarding en selectie van de risico’s, van reservering, kostenbeheersing
en herverzekering.

P&V
Herverzekering

VIVIUM
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Onder de overige risico’s bekleden de operationele risico’s omwille van hun aard een bijzondere plaats. Het gaat immers om risico’s in verband met onaangepaste of
ontbrekende procedures, individuen, systemen of die, welke 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
door de Raad van Bestuur is goedgekeur
aan het Auditcomité over de op
ment groep zich op die werken om de kwalitatieve aspecten van de follow-up van die risico’s te bevatten.

ACTEL

-

Het beleid inzake informatievei
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, d
Business Continuity Management (BCM). Het riskmanagement «groep» steunt op de werken die door de audit zijn uitgevoerd (cf. overlegprocedure), alsmede op het
driemaandelijks verslag dat doo
risico’s te beoordelen.
Het compliancebeleid, gevoerd via een cel onder de leiding van een Compliance Ofﬁcer Group. Deze entiteit is belast met het toezicht op de naleving van de regels met
betrekking tot de integriteit van de verzekeraarsfunctie binnen de P&V groep. De identiﬁcatie en evaluatie van de wettelijke en reglementaire risico’s, alsmede de reputatierisico’s behoren tot de bevoegdheid van de compliancecel, die aan het riskmanagement groep rapporteert in het kader van het ingestelde overleg.
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Gedetailleerde informatie over
de risico’s en onzekerheden
MARKTRISICO’S
Het gaat om risico’s die voortspruiten uit de volatiliteit van de prijs van de markt van
de ﬁnanciële instrumenten, die een impact heeft op de waarde van de activa en passiva van de betrokken onderneming. Ze weerspiegelen op treffende wijze de nietovereenkomst die structureel bestaat tussen de activa en passiva, meer bepaald wat
hun duur betreft.
In het algemeen wordt, inzake de raming van de marktrisico’s (of ALM-risico), een
«Value-at-risk» (Var) indicator gebruikt, die het potentieel structureel verlies berekent ingeval van ongunstige gebeurtenissen, waarbij rekening wordt 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 in staat stelt op stochastische wijze,
evolutiescenario’s van de ﬁnanciële markten te genereren.
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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 ALM-model (Asset & Liability Management) dat intern is ontwikkeld. De weerslag op de
balanssituatie van de onderneming van ongunstige economische scenario’s wordt
beperkt, gelet op, enerzijds, het toegepaste reservebeleid en, anderzijds, de diversiﬁcatie van de beleggingsactiva.
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%.
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 beleggingsactiviteiten schuilgaat en dat, met betrekking
tot een herverzekeraar die in gebreke blijft.

Kredietrisico - beleggingen
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. De kredietportefeuille is niet blootgesteld aan ‘subprimes’. 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.
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.

P&V
P&V Lux

De P&V groep 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.

P&V
Gemeenschappelijke Kas

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 voorzieningen 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 vergoeding kan worden bepaald (bv. in BA Lichamelijke
letsels). Verschillende statistische en actuariële methodes worden aangewend om
na te gaan of deze voorzieningen voldoen. De uitgevoerde tests laten besluiten tot
voorzieningen waarvan het peil 99,5 % waarschijnlijkheid overschrijdt.
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.

P&V
Herverzekering
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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 kan echter toenemen indien er epidemieën zouden uitbreken of
ingeval van een ernstig ongeluk. Een herverzekeringsverdrag maakt het mogelijk dit
risico te beperken, althans wat de accidentele factor ervan betreft.
Levensduurrisico
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 komt voor 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 zien we dit risico zelden, want
de portefeuille bevat weinig lijfrenten. In Arbeidsongevallen worden aanvullende
voorzieningen aangelegd op basis van de sterftecijfers die toepasbaar zijn op de
recentste schadegevallen.

53

ACTEL

PIETTE &
PARTNERS

EURESA-LIFE

ARCES

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 omzichtig berekende
verouderingsreserve aangelegd.
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.
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De interne audit van de groep coördineert de werken
van de interne audit binnen de verschillende entiteiten.
Die behelzen o.m. de bepaling en evaluatie van de
operationele risico’s aan de hand van een auditplan.
Deze activiteiten worden geregeld door een auditcharter dat door de raad van bestuur is goedgekeurd en
dat de onafhankelijkheid van de functie van interne
audit waarborgt.
Men onderscheidt de volgende voornaamste risicocategorieën:
Risico’s van onderbreking van de activiteiten ten
gevolge van externe gebeurtenissen (bv. catastrofe), interne gebeurtenissen en de informaticarisico’s
De P&V groep heeft een beleid inzake informatieveiligheid 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).

Het verschil tot de opgelegde normen wordt geregeld
bepaald en actieplans worden uitgevoerd om de vooropgestelde veiligheidsdoelen te bereiken.
Een Business Continuity Plan (BCP) dat het geheel
van de maatregelen bevat die moeten worden genomen ingeval van volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten, is opgemaakt.
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.
Het BCP is sinds 1 januari 2008 bedrijfsklaar. Speciﬁeke maatregelen met betrekking tot een eventuele
computercrash, die gegroepeerd zijn onder de titel
«Disaster Recovery Plan» (DRP), waren evenwel
reeds van kracht voor de centrale informaticasystemen en de verschillende verbindingsnetten. Hierbij
dient te worden aangestipt dat de voorrangslijnen van
beveiliging worden bepaald in overleg met de veiligheidsverantwoordelijke van Rainbow-ICT 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 P&V
groep. De bepaling en evaluatie van die risico’s vallen
onder de bevoegdheid van de compliancecel, die het
riskmanagement groep informeert in het raam van de
uitgestippelde overlegprocedure.

Talent & Engagement
Human resources
Kwaliteit
Maatschappelijk engagement
Duurzame ontwikkeling
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Human resources
Op 31 december 2007 telt het geheel van de Groep P&V 2068 personen, waaronder 1059 mannen (55,4%) en 1009 vrouwen
(44,6%). Wat de basisopleiding betreft zijn 56% van de medewerkers houder van een diploma hoger onderwijs
(niet-universitair en universitair).
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16
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_____________________

TOTAAL GROEP
______________________________
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_____________________
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_________
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_________

1009
_________
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_____________________
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56,14%

%
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Kwaliteit
De functie van ombudsman binnen de P&V Groep
Reeds in 1976 richtte P&V de functie van ombudsman op, teneinde te werken aan de constante verbetering
van de klantenservice. Als coöperatieve verzekeraar was P&V de eerste verzekeraar in België om een dergelijke
functie in het leven te roepen, dit in navolging van wat al enige tijd in Zweden bestond.
De P&V Groep waakt nauwgezet over de kwaliteit van haar dienstverlening, waarbij de opvolging van de vragen
en klachten hoort; die klachtenbehandeling is dan ook een belangrijk element in haar klantenbindingsbeleid.
Ingeval van problemen kan de klant zich tot de ombudsman van de betrokken maatschappij binnen de groep
richten. Deze beoordeelt het geschil objectief, bezorgt de nodige uitleg aan de klant in een duidelijke en klare taal
en tracht naar een redelijke en billijke oplossing te zoeken.
Om herhaling van fouten te vermijden en de dienstverlening systematisch te verbeteren, wijzen de ombudsmannen de directie op bepaalde structurele of frequente problemen en doen zij ook suggesties voor verbeteringen. In
dit kader wordt dan ook geregeld overleg gepleegd.
De ombudsmannen proberen ten slotte het personeel bewust te maken van het belang van de herkenning en
correcte behandeling van een klacht.
Aantal dossiers
De ombudsman van P&V opende in 2007 325 nieuwe dossiers terwijl de ombudsdienst van VIVIUM ruim 350
dossiers verwerkte.
Zoals te verwachten, hebben de meeste klachten betrekking op een schadegeval. Het is immers op dat ogenblik dat de klant de omvang, de inhoud en de kwaliteit van de prestaties van zijn verzekeraar kan toetsen. De
voornaamste redenen tot ontevredenheid zijn de weigering een schadegeval ten laste te nemen, de traagheid in
afhandeling, het bedrag van de vergoeding en de interpretatie van de algemene voorwaarden.
De ombudsman van VIVIUM peilt ook om de 2 maanden naar de tevredenheid van de makelaars.
Nieuwe gedragsregels in de sector
Als lid van de Assuraliawerkgroep i.v.m. klachtenmanagement werkte P&V actief mee aan het opstellen van de
nieuwe gedragsregels. Hiermee wil de sector vooruitlopen op de verplichtingen die anders onvermijdelijk door de
CBFA op middellange termijn zullen worden ingevoerd via de Compliancefunctie.
Na een individuele toetreding per maatschappij worden deze gedragsregels in april 2008 effectief van kracht. Dit
betekent een nog strikter engagement van de maatschappij naar haar klanten toe.
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Maatschappelijk engagement
Als coöperatie vindt P&V dat haar taak verder moet reiken dan alleen te zorgen voor de belangen van haar verzekerden. Haar
maatschappelijk engagement en verantwoordelijkheid omvatten tevens de sociale en humanitaire problemen.
De Groep voert immers een beleid van partnership en mecenaat ten voordele van initiatieven die met de eigen ethische waarden
overeenstemmen: ondersteuning van preventiecampagnes (gezondheid, verkeersveiligheid, milieu), educatieve projecten, hulp aan
landen in ontwikkeling enz. Bovendien is P&V actief in de strijd tegen de sociale uitsluiting van de jongeren.
DE STICHTING P&V
De Stichting P&V , opgericht in 2000 als opvolger van het Fonds P&V, zet zich in tegen de uitsluiting van de jongeren. Hiermee wil ze bijdragen tot een solidaire maatschappij waar alle jongeren volwaardig deel van uitmaken. Met haar acties wil ze hun burgerzin, hun solidariteit en hun emancipatie aanwakkeren. De Stichting P&V, die
onafhankelijk van haar geldschieter werkt, is in 2005 erkend als stichting van openbaar nut.
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Op nationaal vlak
Begin 2007 rondde de Stichting haar meerjarenplan 2004-2007 « Beter samen ? Jongeren voor toegankelijk jeugdwerk » af,
dat de problematiek van de uitsluiting en de integratie benaderde via het verenigingsleven als integratiefactor. Jeugdverenigingen bevorderen immers de zelfontplooiing en de actieve deelname aan de maatschappij. Ze stimuleren interculturele contacten
en helpen de jongeren verantwoordelijke medeburgers te worden, bewust van de culturele en etnische verscheidenheid van de
maatschappij.

Initiatieven verwezenlijkt in het raam van het driejarenproject 2004-2007.
Jongerenforum
Om in contact te komen met jongeren heeft de Stichting P&V in april 2005 een Jongerenforum opgericht. Na aﬂoop van
twee jaar ontmoetingen hebben deze jongeren, ondersteund door een begeleidingscomité dat uit professionals bestond,
negentien initiatieven geselecteerd (uit 174 ingediende dossiers) die volgens hen het best bijdragen tot een drempelverlaging van de jeugdverenigingen. De laureaten werden door de Stichting P&V gesteund voor een totaalbedrag van
300.000 EUR.

Spot-on
Om de toegankelijkheid van de plaatselijke jeugdverenigingen te bevorderen, heeft de Stichting de krachten gebundeld
met de Nationale Loterij.

Na een succesvolle eerste editie in 2006, heeft de Stichting P&V in september 2007 SPOT-ON! The Music Project – A
Festive Youth Happening 2008 gelanceerd. Ze heeft de Belgische jeugdhuizen en jeugdbewegingen uitgenodigd om,
tegen eind februari 2008, een origineel concept van een jongerenevent uit te werken.
Khady Koita ontvangt de Burgerschapsprijs 2007.

Van sportdag tot free podium, van buurtfeest tot een festivalletje ... Alles kan! Mits er maar een streepje muziek aan
te pas komt, het voorgestelde project bijdraagt tot de toegankelijkheid van het lokale jeugdwerk voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren en het gekozen thema past binnen het kader van het Europese Jaar van de Interculturele Dialoog
2008!
In dat vooruitzicht, heeft de Stichting in oktober 2007 de SPOT-ON!Day georganiseerd. Een happening om de jongeren
de informatie te geven die ze nodig hebben om een projectvoorstel in te dienen en tevens om hen zin te geven zelf iets te
ondernemen.
Een debat over «Actieve en passieve participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen op jongerenevents»
werd gevolgd door workshops en culturele activiteiten.
Einde maart 2008 selecteert een onafhankelijke jury de drie origineelste projecten met een ﬁnanciële ondersteuning van
12.500 EUR elk, voor de voorbereiding, de realisatie en de nazorg van het project op langere termijn. De Stichting zal ook
15 andere laureaten belonen.
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Burgerschapsprijs
Sinds 2005 reikt de Stichting jaarlijks de ‘Burgerschapsprijs van de Stichting P&V’ uit aan personen, initiatieven of organisaties uit België of het buitenland, die zich inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.
In november 2007 werd de prijs uitgereikt aan de Senegalese Khady Koita, voorzitster van het Europese netwerk voor de
preventie en afschafﬁng van vrouwelijke genitale verminking en auteur van het boek «Verminkt».
In 2006 ging de prijs naar de zanger, schrijver en beeldend kunstenaar Wannes Van de Velde en het ﬁlmregisseursduo
Jean-Pierre en Luc Dardenne.
En in 2005 werden Fadéla Amara, toen voorzitster van de Franse groepering «Ni Putes, Ni Soumises», en Job Cohen,
burgemeester van Amsterdam, gelauwerd.

In 2008 zal een nieuw meerjarenplan 2009-2011 worden opgesteld.
Voor al haar grote projecten omringt de Stichting zich met jongeren, via jongerenfora. Deze jongerenfora bepalen quasi onafhankelijk de inhoudelijke criteria voor projectoproepen, staan in voor de selectie van kandidaatsdossiers en de verdeling van
het budget over de geselecteerde projecten. Voor het meerjarenplan 2009 – 2011 gaat de Stichting op verkenning naar nieuwe
manieren om jongeren te betrekken in haar activiteiten.
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Op Europees vlak
De Stichting wil haar acties tegen de sociale uitsluiting
van de jongeren eveneens een Europese dimensie geven.
Hiervoor werkt ze samen met haar partners van de Europese
Pool van de Stichtingen van de Sociale Economie (Fondazione Cesar, Fondation Macif, Fondation Maif en Fundació
Agrupació Mútua).
Om er meer over te weten:

www.stichtingpv.be
www.jongerenforumstichtingpv.be
www.spot-on.be
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CAMPAGNE BIVV

De uitgave 2007 van de sensibiliseringscampagne
voor het dragen van de veiligheidsgordel betekent het
10e jaar samenwerking tussen het Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid en P&V. Zoals vorig jaar
richtte de campagne 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, maar ze
moet ook actief aan
preventie doen.
Om er meer over te weten:
www.ikbenvoor.be

Duurzame ontwikkeling
In het licht van haar waarden van solidariteit en verdediging van het algemeen belang
is P&V al enkele jaren actief op het vlak van de duurzame ontwikkeling.
P&V is een van de voornaamste sponsors van de bouw van het onderzoeksstation
Princess Elisabeth op Antarctica, van de International Polar Foundation (opgericht
door ontdekkingsreiziger Alain Hubert en de professoren André Berger en Hugo
Decleir).
Door een vijftiental wetenschapslui van het allernieuwste materiaal te voorzien, zal
het met het station mogelijk zijn de klimaatmechanismen beter te begrijpen en het
grote publiek in te lichten over het wetenschappelijk onderzoek in het poolgebied. Dit
station, dat tijdens de poolzomer 2007-2008 is gebouwd, zal de enige poolbasis zijn
die enkel vernieuwbare energie gebruikt.
www.antarcticstation.org
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Anderzijds, tracht P&V de ecologische voetafdruk van
de groep en zijn medewerkers te verminderen.
Op het vlak van energiebesparing streeft P&V ernaar
energiezuinige gebouwen op te trekken en zuinige technologieën te promoten. Wat de recycling betreft, worden
papier en afval in de voornaamste gebouwen van de
groep gesorteerd.
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.
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Onze organisatie
Corporate governance
Samenstelling van de bestuursorganen
Raad der gebruikers
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Corporate governance
De P&V groep heeft een beleidsstructuur ingevoerd conform de corporate governancebeginselen en zijn historische waarden.
De P&V groep heeft in het geheel van zijn verzekeringsmaatschappijen een beleidsstructuur ingevoerd die voorziet in een scheiding tussen, enerzijds, de leiding van de
activiteiten (Directiecomité) en, anderzijds, de uitstippeling van het algemeen beleid, de strategie en de controle op het management (Raad van Bestuur).
De raden van bestuur van P&V Verzekeringen, P&V Herverzekering, P&V Gemeenschappelijke Kas en Actel zijn samengesteld uit:
•
•
•

7 bestuurders, leden van het Directiecomité
6 bestuurders die de referentievennoten vertegenwoordigen
4 bestuurders die onafhankelijk zijn ten opzichte van de referentievennoten en van de effectieve leiding.
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Dezelfde personen zetelen eveneens in de raad van bestuur van VIVIUM. Eind september 2007 voegden zich hierbij de vertegenwoordigers van onze nieuwe partners binnen het aandeelhoudersschap van Vivium : MACIF (1 vertegenwoordiger), MAIF(1 vertegenwoordiger) en Unipol Gruppo Finanziario (2 vertegenwoordigers). Deze partners
hebben samen een zelfstandige bestuurder aangesteld.
Deze verschillende Raden van Bestuur vergaderen minstens zesmaal per jaar. In hun midden werden twee gespecialiseerde comités opgericht:
•
•

het Auditcomité, dat tot taak heeft de R�
maal per jaar.
het Remuneratiecomité, dat tot taak h�
onafhankelijke bestuurders en voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

-

Sommige leden van het Directiecomité zetelen eveneens als bestuurder in de andere maatschappijen van de groep: Euresa-Life, Piette & Partners en Arces. Deze beleidsstructuur stelt de P&V groep in staat haar organisatie te rationaliseren, de resultaten van de synergieën tussen haar maatschappijen te maximaliseren, de continuïteit van het
beleid te verzekeren en te waken over de coherente toepassing van de strategie van de groep in al haar entiteiten.
De P&V groep behoort tot de wereld van de sociale economie. De referentievennoten van de groep, die binnen de cvba PSH zijn gegroepeerd, staan hiervoor garant.
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Samenstelling van de bestuursorganen
P&V Verzekeringen
P&V Herverzekering
P&V Gemeenschappelijke Kas
Actel
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VIVIUM

Raad van Bestuur

Directiecomité

Remuneratiecomité

Niet-uitvoerende bestuurders

Jacques FOREST,
Voorzitter
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Wilfried NEVEN

Guy PEETERS,
Voorzitter
Tony MARY

Guy PEETERS,
Voorzitter
Bernard DE BACKER,
Ondervoorzitter
Dirk BOOGMANS*
Alain CLAUWAERT
Armel DUMORTIER*
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Tony MARY*

voor P&V Gemeenschappelijke Kas vanaf de Algemene
Vergadering 2008

tot 31/09/2007,
vervangen door

TM Consulting BVBA,
vertegenwoordigd door
Tony Mary sinds 1/10/2007

Jean-Marie REINHARD

Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

College van commissarissen

tot 31/09/2007,

Algemeen gevolmachtigde

Francis Wilmet en
Ernst & Young

vervangen door

P&V Luxemburg

vertegenwoordigd door

TM Consulting BVBA,

Jean-Pierre QUAIRIERE

Pierre ANCIAUX en
Peter TELDERS

vertegenwoordigd door
Tony Mary sinds 1/10/2007

Jean-Marie REINHARD*
Uitvoerende bestuurders

Jacques FOREST
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Wilfried NEVEN

Auditcomité

Dirk BOOGMANS,
Voorzitter
Armel DUMORTIER
Jean-Marie REINHARD
Tony MARY

TM Consulting BVBA,
vertegenwoordigd door

Vergadering 2008

Tony Mary sinds 1/10/2007

Jacques FOREST,
Voorzitter
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Wilfried NEVEN
Jean-Pierre BALAND
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

Guy PEETERS,
Voorzitter
Bernard DE BACKER,
Ondervoorzitter
Dirk BOOGMANS*
Alain CLAUWAERT
Armel DUMORTIER*
GEFORMEX SPRL,
vertegenwoordigd door

Max HOOGSTOEL
Roberto GIAY
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
MACIF vertegenwoordigd door
François COULIOU
MAIF vertegenwoordigd door
Dominique THYS
Michele MARCANTE
Jean-Marie REINHARD*
TM Consulting SPRL*,
Tony Mary
Uitvoerende bestuurders

Jacques FOREST
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Wilfried NEVEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

vervangen door

lijke Kas vanaf de Algemene

Directiecomité

Niet-uitvoerende bestuurders

vertegenwoordigd door

tot 31/09/2007,

voor P&V Gemeenschappe-

Raad van Bestuur

Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS
* Onafhankelijke bestuurders

* Onafhankelijke bestuurders

Auditcomité

Dirk BOOGMANS,
Voorzitter
Armel DUMORTIER
GEFORMEX SPRL,
vertegenwoordigd door

Max HOOGSTOEL
Jean-Marie REINHARD
TM Consulting SPRL,
vertegenwoordigd door

Tony Mary
Remuneratiecomité

Guy PEETERS,
Voorzitter
Jean-Marie REINHARD
TM Consulting SPRL,
vertegenwoordigd door

Tony Mary
College van commissarissen

Francis Wilmet en
Ernst & Young
vertegenwoordigd door

Pierre ANCIAUX en
Peter TELDERS

Samenstelling van de bestuursorganen
PIETTE & PARTNERS

EURESA-LIFE

ARCES

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Niet-uitvoerende bestuurders

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

Niet-uitvoerende bestuurders

Jacques FOREST,
Voorzitter
Wilfried NEVEN
Michel BOUVY
Francis COLARIS
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS
Uitvoerende bestuurders

Roland BARBIER
Guy PIETTE

Directeur-generaal
Effectieve Directie

Guy PIETTE,
Afgevaardigd bestuurder
Roland BARBIER,
Directeur-generaal

Francis Wilmet en
Ernst & Young
vertegenwoordigd door

Pierre ANCIAUX en
Peter TELDERS

Uitvoerende bestuurders

Etienne PARIDAENS
Thierry RONVAUX
Effectieve Directie

Thierry RONVAUX,
Afgevaardigd bestuurder
Etienne PARIDAENS

Jean-Pierre QUAIRIERE
Commissaris

KPMG
vertegenwoordigd door
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Commissaris

Corinne NICOLET
College van commissarissen

Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY
Marc VANDERSCHUEREN

Jean-Louis SERVAIS
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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 een
consumentgericht beleid voert.
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.
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De Raad der Gebruikers werkt dus als een toetssteen voor de kennis over toekomstige 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 laatstgenoemde 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.

P&V Verzekeringen

VIVIUM S.A.

Actel

Koningsstraat 151
1210 Brussel

Koningsstraat 153
1210 Brussel

de Ligne straat 13
1000 Brussel

02/250 91 11

02/406.35.11

02/229.67.11

CBFA 0058
RPR 0402 236 531

CBFA 0051
RPR 0404 500 094

CBFA 2279
RPR 0440 903 008

www.pv.be

www.vivium.be

www.actel.be
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Piette & Partners

Euresa-Life

ARCES

Casinoplein 6
8500 Kortrijk

5, Rue Thomas Edison
L-1445 Strassen

Route des Canons 3
5000 Namur

056/22.08.00

00352/25.42.59.1

081/74.43.44
CBFA 1400
RPR 0455 696 397

CBFA 1037
RPR 0448 811 575
www.pnp.be

www.euresa-life.lu

www.arces.be
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