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1.1 Woord van de Voorzitter
Een economische crisis zonder voorgaande, die zich buiten-

Fundamenteler maakt de huidige crisis meer dan ooit een streng

gewoon snel heeft verspreid! Terwijl 2008 voor de P&V

en performant risicobeleid noodzakelijk, en dit in de verschil-

Groep, die pas een nieuwe dimensie had verworven, een jaar

lende activiteitendomeinen, zoals onze polisvoorwaarden, de

vol uitdagingen beloofde te worden, heeft die crisis ons in een

schaderegeling, de kostenbeheersing of het financieel beheer

dramatische omgeving gedompeld, met een reeks van financiële

van ons vermogen.

instellingen die enkel dankzij overheidssteun konden worden
gered.

Zonder deze ‘aardverschuiving’ zou 2008 een uitstekend jaar zijn
geweest. In een scherp concurrentieel kader hebben onze maat-

Jacques Forest

In deze onverwachte en harde context hebben we onze activiteit

schappijen hun marktaandeel kunnen verstevigen, zelfs vergro-

moeten uitoefenen. Terwijl we nog volop bezig waren met de

ten. Bovendien hebben we gewerkt aan de geleidelijke integratie

integratie van de verschillende entiteiten van de Groep, dienden

van de verschillende elementen van de vennootschappen van

we het hoofd te bieden aan een bijkomende uitdaging: in staat

de Groep, meer bepaald op het vlak van het verkoopnet en van

zijn onze verbintenissen ten opzichte van onze verzekerden na

de informatica. Dit jaar gaan we hiermee verder, teneinde onze

Voorzitter van het Directiecomité

te komen. En we zijn hierin dan ook geslaagd: we hebben geen

klanten en tussenpersonen een volledig vernieuwd producten-

van P&V, VIVIUM en Actel

problemen gehad om onze verbintenissen te verzekeren en

en dienstenpakket te kunnen aanbieden.

Voorzitter van de Raad van bestuur

ook geen liquiditeitsproblemen. Maar om op die weg verder te

van Euresa-Life en Piette & Partners

kunnen gaan en de toekomst veilig te stellen, moeten we onze

2009 wordt een jaar vol uitdagingen: de crisis houdt aan en

solvabiliteit verstevigen.

de gevolgen ervan (minder activiteit, hogere werkloosheid,
daling van de consumptie van de gezinnen) zullen onze sector

Enerzijds hebben we besloten binnen de P&V Groep de finan-

ongetwijfeld negatief beïnvloeden. Bovendien moeten we ons

ciële middelen vrij te maken om in die nieuwe omgeving het

verwachten aan belangrijke evoluties in de organisatie van het

voortbestaan van onze verzekeringsmaatschappijen te vrijwaren.

toezicht op onze vennootschappen. Meer dan ooit zullen we, om
deze moeilijke situatie te overwinnen, moeten steunen op ons

Anderzijds, en dit is een dagelijkse strijd, moeten we alles in het

talent van voortdurende aanpassing en onze krachten dienen te

werk stellen om onze marges nog te verhogen en onze resulta-

bundelen om onze verzekerden zo goed mogelijk te dienen.

ten te verbeteren, zelfs indien dit een rem dreigt te zetten op
onze groei.

Ik twijfel er niet aan dat ik hiervoor kan rekenen op de persoonlijke inzet van alle leden van de Groep, die ik van harte dank voor
al het werk dat ze reeds in 2008 hebben verricht.
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1.2 Wie zijn wij?
P&V staat voor Prévoyance & Voorzorg. We zijn een Belgische

concurrentiële positie. De nieuwe productontwikkelingen in 2008

verzekeringsgroep die, sinds de oprichting van zijn koepel-

zijn het bewijs van die ambitie.

maatschappij in 1907, trouw is gebleven aan de coöperatieve
principes van solidariteit en zelfredzaamheid.

Mens & maatschappij

Traditioneel & eigentijds

Winstmaximalisatie is voor onze groep niet het voornaamste
doel, maar een instrument om waarde te creëren voor onze

De P&V Groep is geworteld in de coöperatieve traditie, maar

verzekerden, onze verkoopnetten en ons personeel, alsmede

staat tegelijk met beide voeten in de realiteit. Daarom vertalen

om de continuïteit van onze verzekeringsmaatschappijen te

we onze basiswaarden naar houdingen die ons vandaag een

garanderen.

solide plaats geven op de verzekeringsmarkt. We blijven een
solidaire maatschappij die op een eerlijke en verantwoordelijke

De P&V Groep wendt bovendien aanzienlijke middelen aan om

manier zijn engagementen tegenover de verzekerden respec-

sociale of humanitaire initiatieven te ondersteunen. Zo heeft de

teert. Maar meer dan ooit zetten we onze expertise en vakbe-

groep onder meer de Stichting P&V opgericht om de integratie

kwaamheid in om klantgericht en resultaatgericht te werken. Om

van jongeren in de maatschappij te bevorderen.

ons personeel, dat de voorbije jaren aanzienlijk is aangegroeid,
beter vertrouwd te maken met deze waarden hebben we een
intern cultuurprogramma opgestart.
Diversiteit & vernieuwing
De P&V Groep biedt particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen een volledig aanbod van levens- en niet-levensverzekeringen.
Dat doen we via een multikanalenstrategie (makelaars, zelfstandige
agenten en directe verkoop) en een multimerkenstrategie: P&V,
VIVIUM, Actel, Piette & Partners en Arces. In Luxemburg heeft
de Groep een bijhuis P&V Luxemburg en een filiaal Euresa-Life.
Deze merken streven elk op hun markt naar een zo sterk mogelijke
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1.3 Onze waarden
In 2008 heeft de P&V Groep zijn waarden opnieuw gedefinieerd. Volledig nieuw zijn ze niet, want ze hebben altijd
al impliciet deel uitgemaakt van de P&V cultuur. Maar we
integreren ze nu tot één consistent geheel en denken na over
manieren om ze in de dagelijkse praktijk van onze verzekeringsgroep toe te passen.
Deze zeven waarden zijn de komende jaren de richtsnoeren in
onze interne werking en in onze relatie met onze klanten, distributiepartners en andere stakeholders.
∗∗ ∗Solidariteit
∗∗ Integriteit & eerlijkheid
∗∗ ∗Respect voor het individu en engagementen
∗∗ Prestatie- en resultaatgerichtheid
∗∗ Verantwoordelijkheidsgevoel
∗∗ Klantgerichtheid
∗∗ Expertise
In 2008 is een proces in gang gezet om deze waarden te laten
beleven en uitdragen door onze medewerkers.
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Verzekeren is een kwestie
van vertrouwen. Elke dag
opnieuw doen we er alles
aan om dat waar te maken
tegenover onze makelaars en
adviseurs, onze verzekerden
en onze medewerkers.
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2.1 Structuur van de Groep
P&V verzekeringen
Verkoopt zijn 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).
VIVIUM
Verkoopt zijn verzekeringen Leven en Niet-Leven via een
makelaarsnet.
Actel
Verkoopt zijn verzekeringen Niet-Leven direct aan de verzekerden via
internet, aan affiniteitengroepen en via netten van automerkenhouders.
Piette & Partners
Verkoopt zijn 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.
Euresa-Life
Levensverzekeringsmaatschappij gevestigd in het Groothertogdom
Luxemburg. Verkoopt haar VDV-producten in verschillende
Europese landen, via een net van financiële adviseurs.

Andere participaties
De P&V Groep is via verschillende van zijn filialen
het belangrijkste lid van de
vzw’s van de groep HDPArista, die een compleet en
geïntegreerd dienstenpakket
aanbiedt op het vlak van
de oprichting van ondernemingen, personeelsbeleid en
-organisatie, uitzendwerk
en welzijn op het werk.
De P&V Groep bezit tevens
een participatie van 49,2 %
in de groep Multipharma,
het grootste apothekennetwerk in België.

p 12

P&V Groep

hoofdstuk 2

activiteitenverslag

onze activiteiten

2008

activiteiten: in dienst van de verzekerden

2.2 Activiteiten: in dienst van de verzekerden
De P&V Groep streeft ernaar zijn verzekerden zo goed en zo

∗∗ ∗personenverzekeringen:

ruim mogelijk te dekken, door middel van een waaier van ver-

-- compenseren van de financiële gevolgen van ongevallen of

zekeringsoplossingen Leven en Niet-Leven voor particulieren,

ziektes, door aangepaste ongevallendekkingen, hospitalisa-

zelfstandigen, kmo’s, ondernemingen en instellingen. Deze

tieverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

oplossingen worden de klant aangereikt volgens het distributie-

-- ∗voorzien van financiële zekerheid voor nabestaanden van

kanaal van zijn keuze. In de aanpak van de P&V Groep vormt de
adviesverlening aan de klant een wezenlijk bestanddeel.

onze klanten bij overlijden van onze verzekerde;
-- ∗verzekeren van een zorgeloze toekomst na de pensioenleeftijd, door het aanbieden van aangepaste pensioenop-

Particulieren
De P&V Groep heeft een ruim gamma aan verzekeringsproduc-

lossingen in termen van spaar- en beleggingsproducten.
Zelfstandigen

ten voor zijn particuliere klanten. Met deze verzekeringsoplossingen weten de klanten van de P&V Groep zich verzekerd tegen

Voor de zelfstandigen is de continuïteit van hun beroepsactivi-

de financiële gevolgen van tegenslagen die hun vermogen of

teit een voorname zorg. Daarom biedt de P&V Groep een ruim

hun bezittingen aantasten, en kunnen ze zich op langere termijn

gamma van bedrijfsverzekeringen aan.

verzekeren van een goede levensstandaard. De producten zijn
aangepast aan iedere levenssituatie en aan iedere leeftijdscate-

Vooreerst zijn er de verzekeringen die de zelfstandige in staat

gorie, zodat we de klant oplossingen kunnen aanbieden op ieder

stellen zijn bedrijfsgoederen te verzekeren: brandverzekering,

moment van zijn levenscyclus en hem dus op elk moment het

diefstalverzekering, eigenschadeverzekering auto, verzekering

nodige comfort en de nodige zekerheid verschaffen.

beroepsmaterieel enz.

De verzekeringsproducten die door de P&V Groep worden verkocht, kunnen in drie grote blokken worden opgesplitst:

Daarnaast is er een gamma van aansprakelijkheidsverzekeringen
waarmee de zelfstandige of vrije beroeper zijn persoonlijk of

∗∗ ∗bescherming van de bezittingen (gebouw, inhoud, auto, …);

bedrijfspatrimonium kan beschermen tegen de financiële con-

∗∗ ∗bescherming van de financiële toestand van onze klant die

sequenties van een aansprakelijkheid bij de uitvoering van zijn

aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden (aan-

beroep. Tot het aanbod behoort ook de wettelijk verplichte

sprakelijkheidsverzekeringen, zoals de BA Auto of de BA

verzekering arbeidsongevallen voor zijn personeel.

Privéleven);
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Daarnaast is er een ruime waaier oplossingen voor het verzeke-

∗∗ groepsverzekering voor het personeel: middel bij uitstek om

ren van zijn persoon:

bedrijven in staat te stellen hun personeel te motiveren en te
fideliseren: ook hier is er een ruim aanbod aan dekkingen, op

∗∗ ∗vrijwaring van inkomen door ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering;
∗∗ ∗opbouw van aanvullend pensioen als zelfstandige door aan-

maat van het bedrijf en zelfs van de individuele werknemer
(aanvullend pensioen, overlijdensdekking, arbeidsongeschiktheidsverzekering, hospitalisatiedekkingen enz.).

gepaste tweede- en derdepijlervoorzieningen, met fiscale
optimalisatie, en op basis van gefundeerd advies door de

De P&V Groep heeft ook een specifieke aanpak inzake groeps-

tussenpersoon;

verzekeringen voor bedrijfssectoren. Een gespecialiseerd team

∗∗ ∗voorzien van de nodige overlijdensdekkingen om de levensstandaard van de nabestaanden te garanderen.

begeleidt deze bedrijfssectoren van A tot Z bij de conceptie,
totstandkoming en de effectieve implementatie van hun sectorpensioenplan.

Kmo’s en ondernemingen
Instellingen
Wat hierboven gezegd is, geldt tevens voor de kmo’s en de grote
ondernemingen. Ook hier werkt de P&V Groep, op grond van

P&V Verzekeringen heeft in België een unieke ervaring in de

ervaring en knowhow, oplossingen op maat uit voor dit type van

sector van de instellingen, een zeer specifieke markt. Met een

verzekerden.

volledig gamma van producten en diensten richt het zich tot de

Zo beschikken we over heel specifieke verzekeringsoplossingen

gemeentebesturen, OCMW’s, maatschappijen voor goedkope

voor vennootschappen, waaronder:

woningen en vzw’s, dit zowel op het vlak van provincies, regio’s,
politiezones, intergemeentelijke verenigingen enz.

∗∗ ∗omzetverzekering: verzekeren van de omzet van een bedrijf,
die in gevaar kan komen door ziekte van de bedrijfsleider, de

Advies

sleutelfiguur in een bedrijf;
∗∗ ∗groepsverzekeringen voor de zelfstandige bedrijfsleider, met

Bovenstaande producten worden aangeboden via de verschillen-

de mogelijkheid om gepersonaliseerde oplossingen te bieden

de distributiekanalen. Daarbij is de eigenheid en de positionering

op het vlak van de personenverzekering (combinatie van

van elk distributiekanaal bepalend voor welke producten met

pensioenkapitaal, inkomensgarantie en overlijdensvoorzie-

welke voorwaarden aangeboden worden. Naast het productaan-

ningen);

bod is voor de P&V Groep ook de kwaliteit van het geleverde

p 13

p 14

P&V Groep

hoofdstuk 2

activiteitenverslag

onze activiteiten

2008

activiteiten: in dienst van de verzekerden

advies bijzonder belangrijk. Daarom heeft de P&V Groep ook
zwaar geïnvesteerd in de ondersteuning van de tussenpersonen
die voor zijn maatschappijen optreden, en dit op het vlak van
verkoopondersteuning, opleiding, upgrading van het kennisniveau, transparante informatieverstrekking en communicatie over
producten en diensten.
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2.3 Commerciële strategie van de P&V Groep
De P&V Groep onderscheidt zich van de markt door zijn mul-

In België

tikanalen- en multimerkenstrategie voor de distributie van
zijn producten, alsmede door een hoge kwaliteit van dienst-

∗∗ de producten van P&V Verzekeringen worden verdeeld door

verlening tegen een beheerste kostprijs. De Groep wil zich

exclusieve agenten, grotendeels zelfstandigen, alsmede door

immers organiseren om de troeven van elk distributiekanaal

de agenten van Hamburg-Mannheimer Consulting voor de

zo goed mogelijk te ondersteunen en tegemoet te komen aan

verkoop in schadeverzekeringen (overeenkomst gesloten

de verwachtingen van de verschillende klantendoelgroepen.

in oktober 2003). Bovendien verkoopt een gespecialiseerd

De klanten kunnen een beroep doen op de lokale, exclusieve

team vanuit het hoofdkantoor de producten van P&V

agenten van P&V, de plaatselijke makelaar of zich rechtstreeks

Verzekeringen die zich tot de institutionele klanten richten;

verzekeren via internet of via concessionarissen van bepaalde

∗∗ de producten van VIVIUM, Piette & Partners (actief in Oost-

automerken. De positieve resultaten van de laatste jaren

en West-Vlaanderen) en Arces (gespecialiseerd in rechtsbij-

bewijzen dat deze strategie haar vruchten afwerpt.

stand) worden door onafhankelijke makelaars verkocht;
∗∗ de producten van Actel worden zonder tussenpersonen ver-

De multikanalenstrategie van de P&V Groep is opgebouwd rond

kocht, hoofdzakelijk via internet en affiniteitengroepen.

drie principes
In het Groothertogdom Luxemburg
∗∗ duidelijkheid voor de eindgebruiker: de verschillende kanalen
bieden verschillende producten aan onder een verschillend
label (multimerkenbeleid);
∗∗ ∗vrijwaring van de eigenheid van elk kanaal: elk van de kanalen
is gericht naar bepaalde klantendoelgroepen en hun producten- en prijzenbeleid is daaraan aangepast;
∗∗ evenwicht tussen de verschillende kanalen op het vlak van
ontwikkelingsmiddelen.

∗∗ Het bijkantoor van P&V, dat vooral op de Luxemburgse
markt is afgestemd, groepeert alle producten onder het
VIVIUM-label. De distributie gebeurt voornamelijk via exclusieve agenten en, in mindere mate, door enkele makelaars.
∗∗ De producten van het filiaal Euresa-Life worden in de
Benelux, in Frankrijk, Italië en Spanje verdeeld door makelaars en zelfstandige adviseurs die in vermogensbeheer zijn
gespecialiseerd.
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3.1 Economische en sociale context
Internationale omgeving

leven werd in alle domeinen voelbaar: de uitgaven voor privéconsumptie stegen met slechts 0,4 %, de bruto vorming van

Twee hevige schokken hebben de wereldeconomie in 2008 aan

vast kapitaal van de ondernemingen nam met amper 1,4 % toe

het wankelen gebracht: de snel opeenvolgende prijsstijgingen

(tegen 5,5 % in 2007), de investeringen in huisvesting van de

van de grondstoffen tot in de helft van het jaar en, vanaf medio

particulieren daalden met 3,4 %, het expansietempo van de uit-

september, een plotse toename van de spanningen in de financiële

voer van goederen en diensten daalde tot 3,1 % en de werkloos-

sector. Een gevoelige vertraging van de wereldeconomie kon niet

heid is opnieuw gestegen en bereikte in november 2008 7,8 %.

worden vermeden, na verscheidene jaren van een buitengewoon

De inflatie kende een merkelijke toename en klom van 2,1 % in

hoge conjunctuur.

2007 naar 3,3 %.

Deze conjuncturele afkoeling heeft vooral de hoog ontwikkelde

België

economieën getroffen. Zo kenden de eurozone en Japan vanaf
het tweede kwartaal een negatieve groei en ondergingen de

In België is het groeitempo van het BBP van 2,6 % in 2007

Verenigde Staten hetzelfde lot vanaf het tweede semester.

gedaald tot 1,1 % in 2008. Hoewel de Belgische economie

Toch boekten deze drie economieën over het gehele jaar nog

aanvankelijk beter presteerde dan die van de eurozone in haar

een positieve groei (respectievelijk 1 %, 0,5 % en 1,4 %), maar

geheel, werd ze in het vierde kwartaal meedogenloos getroffen

dit resultaat is grotendeels te verklaren door het aanzienlijke

door de plotse verslechtering van de algemene economische

niveau-effect ten gevolge van de expansie van de activiteit in

omstandigheden, waarbij het BBP zelfs met 1,3 % daalde ten

2007. Hoewel de opkomende economieën, van hun kant, zoals

opzichte van het vorige kwartaal. Onmiddellijk hierop namen de

de vorige jaren veruit de grootste bijdrage hebben geleverd tot

vertrouwensindicatoren van bedrijfsleiders en consumenten een

de groei van de wereldeconomie, is, naarmate de tijd verstreek,

flinke duik.

steeds duidelijker gebleken dat de negatieve ontwikkelingen in
de industrielanden hen eveneens zouden treffen.

De uitvoer van goederen en diensten was de eerste die afnam,
onder het gecumuleerde effect van de zwakkere buitenlandse

Wat meer in het bijzonder de eurozone betreft, is het BBP in

vraag en de koers van de euro. Voor het eerst sinds twee decen-

2008 slechts met gemiddeld 1 % op jaarbasis gestegen: terwijl de

nia vertoonde de handelsbalans van het land een negatief saldo

eerste maanden nog onder goede auspiciën verliepen, vertraagde

(- 6,8 miljard euro) vooral te wijten aan de goederentransacties

de economie in de volgende maanden zienderogen en kende ze

(- 10,5 miljard euro); het saldo van de diensten kende daarente-

ten slotte een teruggang. Deze vertraging van het economische

gen nog een licht overschot (+ 5,1 miljard). De kapitaaltransacties
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kenden een zwaarder tekort dan de vorige jaren (- 1,4 miljard).

Het overheidstekort is toegenomen van 0,3 % tot 1,1 % van het
BBP, deels ten gevolge van de conjuncturele vertraging, zodat

In de eerste helft van het jaar bereikte de inflatie cijfers die

het streefdoel van het stabiliteitsprogramma in België niet werd

men niet meer had gezien sinds het midden van de jaren 80.

bereikt.

Hoewel de inflatie tijdens het tweede semester is gedaald, is het
jaargemiddelde van 4,5 % een van de hoogste van de eurozone

2009 kondigt zich aan als een bijzonder moeilijk jaar. De wereld-

(3,3 %). Deze situatie heeft, samen met de achteruitgang van

wijde financiële crisis, die nu al kan worden beschouwd als de

het netto-vermogen van de gezinnen wegens de financiële crisis

ergste sinds 1929, zal België niet sparen; zoals vele andere lan-

langzamerhand doorgewogen op hun privéverbruik: in reële ter-

den zal ons land met een recessie worden geconfronteerd. De

men zijn de consumptie-uitgaven slechts met 0,8 % toegenomen,

tendensen die zich in het laatste kwartaal van 2008 aftekenden,

tegen een stijging met circa 2 % in 2006 en 2007.

worden bevestigd en zullen zich ongetwijfeld gedurende het
hele volgende jaar doen voelen.

Aan de andere kant hebben de investeringen van de ondernemingen nog blijk gegeven van een zeker optimisme in de eerste

Verschillende prognoses gaan uit van een verdere daling van

maanden van 2008. Jammer genoeg werd deze trend plots een

het BBP voor het overgrote deel van 2009. België zou dus in

halt toegeroepen door de rampzalige gevolgen van de financiële

een fase van economische recessie terechtkomen, met in het

crisis in de daaropvolgende maanden. De groei van de werkgele-

zog ervan verschijnselen die de reeds kwetsbare situatie van de

genheid handhaafde zich begin 2008 op een betrekkelijk stabiel

overheidsfinanciën in het gedrang kunnen brengen: een mogelijk

en historisch hoog peil; pas op het einde van het jaar ontstond er

nieuwe interventie van de overheid om het financieel systeem te

een merkelijke kentering, wanneer de ommekeer van de conjunc-

stabiliseren en de gevolgen van de inkrimping ervan op de reële

tuur begon door te wegen op de arbeidsmarkt. Op gemiddelde

economie te beperken, meer werkloosheid, gezinnen die hun

jaarbasis verhoogde het aantal tewerkgestelden in 2008 nog

verbruik terugschroeven en bedrijven die minder geneigd zijn

met 72.000 (dit is amper 6.000 minder dan het jaar voordien).

om te investeren.

Deze vertraging in het scheppen van banen vindt haar oorsprong
in de private sector. Voor het hele jaar 2008 is de werkloosheid
ten opzichte van 2007 gedaald, met name van 7,5 % naar 7,1 %.
Maar ook hier tekende zich op het einde van het jaar een omgekeerde trend af. Bovendien merken we aanzienlijke verschillen
zowel qua regio als qua leeftijdstranche.

Bron: BNB
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3.2 Verzekeringssector in België
De financiële crisis en de moeilijke conjunctuur hebben ook

De niet-levensverzekering kent in 2008 een nominale positieve

de verzekeringsmarkt getroffen, die het jaar sluit met een

stijging met 3,7 %, wat echter een reële achteruitgang betekent,

incasso van 29 miljard euro, tegen 31,2 miljard in 2007. Wat

rekening houdend met de inflatie die voor dit boekjaar 4,5 %

de omzet van de sector betreft, is 2008 dan ook het slechtste

bereikt.

jaar sinds 2004.
∗∗ De autoverzekering, die de voornaamste tak blijft, stokt op
In de levensverzekering loopt de achteruitgang van het incasso
op tot 11,6 %.

een lichte vooruitgang van 1,3 %.
∗∗ De brandverzekering groeit met iets minder dan 4 %.
∗∗ De ziekteverzekering is de enige die nog een merkelijke pro-

∗∗ De voornaamste markt, die van de individuele polissen gekop-

gressie optekent, in de orde van 9 %.

peld aan een rendementswaarborg (takken 21 en 22) boekt
een achteruitgang met meer dan 1 miljard, of bijna 10 %.
∗∗ De producten waar het beleggingsrisico door de verzekeringnemer wordt gedragen (tak 23), die al in 2007 minder
succes hadden, kennen een aanzienlijke daling van ongeveer
6 miljard, of iets meer dan 27 %.
∗∗ De groepsverzekering daarentegen kent een vooruitgang
van het incasso met meer dan 2 miljard, wat meer dan 6 %
vertegenwoordigt, maar kan haar grote expansie van 2007
niet evenaren.

72 procent meer verzekeringen in 2008

Bron: Assuralia
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Natuurlijk zijn
resultaten belangrijk.
Maar ze moeten wel leiden
tot meerwaarde voor onze
klanten.
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4.1 Kerncijfers en geconsolideerde rekeningen
4.1.1 geconsolideerde rekeningen
geconsolideerde rekeningen
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)
(in duizend EUR)

2008

2007

297.615
12.147.859
10.026.093
821.240
656.356
627.856
-249.720
1.843

481.235
12.320.780
9.555.872
911.636
659.776
724.663
126.413
1.997

p 22
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neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het attest van de jaarrekeningen werd
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4.1.2 geconsolideerde balans
Actief

2008

2007

Immateriële activa
Consolidatieverschillen
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Participaties
Overige financiële beleggingen
Deposito’s bij cederende ondernemingen
Beleggingen tak 23
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activabestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden en overige
Overlopende rekeningen

4.342
320.819
9.920.964
296.197
363.110
9.261.657
6.658
917.126
281.791
315.311
221.006
15.920
205.086
159.843

8.563
390.550
9.312.470
294.147
377.291
8.641.032
5.930
1.410.122
248.555
295.329
500.702
16.563
484.139
148.560

TOTaAL

12.147.859

12.320.780

Passief

2008

2007

284.606
13.009
60.750
171.116
178.373
10.026.093
7.679.658
2.346.435
917.126
29.101
191.596
265.121
10.968

468.218
13.017
127.205
17.722
238.873
9.555.872
7.284.036
2.271.836
1.410.122
28.928
161.786
285.526
13.510

12.147.859

12.320.780

Kapitaal en reserves
Consolidatieverschillen
Minderheidsinteresten
Achtergestelde passiva
Fonds voor toekomstige toewijzingen
Technische voorzieningen
Voorzieningen voor verzekeringen Leven
Andere voorzieningen
Technische voorzieningen tak 23
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTaAL
op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.1.3 resultatenrekeningen
Technische rekening Niet-Leven
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen & winstdeelnames
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Technische rekening Leven
Premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen & winstdeelnames
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op beleggingen tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen
Resultaat van de technische rekening Leven
Niet-Technische rekening	
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven
Opbrengsten van beleggingen
Kosten van beleggingen en gelijkgestelden
Overige opbrengsten en kosten
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
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

2008

2007

622.990
114.044
-483.049
10.447
-191.096
-101.861
-25.523
-54.048

615.978
132.804
-462.105
-9.116
-204.545
-30.112
-18.205
24.699

2008

2007

818.792
421.047
-689.712
3.799
-125.842
-421.822
-244.523
-34
60.500
-177.796

907.082
504.844
-660.652
-482.660
-132.931
-55.510
15.787
33
-52.941
43.052

2008

2007

-54.048
-177.796
92.765
-49.172
-59.724
-247.975
58
-1.803
-249.720
-66.223
-183.497

24.699
43.052
87.014
-46.774
-26.871
81.120
-5.928
51.221
126.413
17.582
108.831
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Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)

De latente meerwaarde van 38,2 miljoen EUR bestaat uit:

2008
Gebouwen
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen
Deposito’s bij cedenten

296,2
363,1
734,2
7.152,8
1.374,7
6,7
9.927,6

3,0 %
294,1
3,7 %
377,3
7,4 % 1.008,7
72,0 % 6.845,1
13,8 %
787,3
0,1 %
5,9

2007
3,2 %
4,0 %
10,8 %
73,5 %
8,4 %
0,1 %

100,0 % 9.318,4 100,0 %

(in miljoen EUR)

∗∗ een latente waardevermeerdering van 149,9 miljoen EUR op
de portefeuille staatsobligaties en gelijkgestelde;
∗∗ een latente waardevermindering van - 111,8 miljoen EUR op
de portefeuille bedrijfsobligaties (‘corporate’).
De evaluatieregels voorzien in een waardevermindering in geval
van onzekere of bedreigde terugbetaling. Op basis van een financiële analyse van elke uitgifte diende er een waardevermindering
van 2,0 miljoen EUR te worden geboekt op de portefeuille
bedrijfsobligaties. Anderzijds, werd een waardevermindering

De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 1.008,7

van - 100,3 miljoen EUR geboekt op de portefeuille ‘blijvend

miljoen EUR (2007) tot 734,2 miljoen EUR. Ten gevolge van

achtergestelde’ bedrijfsobligaties (469,6 miljoen EUR). Deze

de achteruitgang van de beurzen, bedragen de latente waar-

waardevermindering op de portefeuille ‘blijvend achtergestelde’

devermeerderingen eind 2008 110,3 miljoen EUR tegen 476,0

bedrijfsobligaties is berekend aan de hand van een waarderings-

miljoen EUR eind 2007. Overeenkomstig de evaluatieregels van

model dat samen met een extern adviseur werd ontwikkeld.

de Groep zijn er waardeverminderingen geboekt ten bedrage

Door gebruikmaking van een model is het immers mogelijk

van - 268 miljoen EUR.

de ‘fair value’ van die effecten, waarvan de marktwaarde niet
overeenstemt met prijzen van belangrijke en regelmatige trans-

De obligatieportefeuille stijgt van 6.845,1 miljoen EUR (2007)

acties, beter te benaderen. Het verschil tussen de waarde van

tot 7.152,8 miljoen EUR (2008). Eind 2008 bedragen de latente

die ‘blijvend achtergestelde’ obligaties tegen de marktwaarde en

waardevermeerderingen 38,2 miljoen EUR tegen - 58,0 miljoen

tegen de koers van het model bedraagt op 31 december 2008

EUR eind 2007. Op 31 december 2008 beloopt het gemiddelde

- 65,8 miljoen EUR.

rendement van de portefeuille 4,75 %.
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4.2 Activiteitenverslagen
4.2.1 P&V Verzekeringen
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.

4.2.1.1 Balans
ACTIeF

2008

2007

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

949
3.096.195
115.612
1.240.318
1.737.057
3.208
44.413
111.061
158.921
62.454
2.968
59.485
23.482

1.852
2.978.535
120.088
1.120.636
1.734.935
2.877
46.709
97.778
124.709
42.964
2.132
40.831
23.953

TOTAaL

3.497.475

3.316.500

PASSIeF	

2008

2007

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

404.126
484
403.643
166.000
119.500
2.568.158
1.857.119
711.039
44.413
15.050
93.362
85.742
1.124

402.683
484
402.199
12.500
180.000
2.505.163
1.810.420
694.743
46.709
12.792
82.140
73.831
682

TOTAaL

3.497.475

3.316.500

op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.1.2 resultatenrekeningen
Technische rekening Niet-Leven	
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Technische rekening Leven	
Premies
Opbrengsten van beleggingen
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Winstdeelnemingen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op beleggingen tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen
Resultaat van de technische rekening Leven
Niet-technische rekening	
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belasting op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Heffingen op vrijgestelde reserves
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

2008

2007

209.350
34.866
264
-149.134
-3.000
-66.399
-59.518
-3.374
-36.945

211.239
58.304
1.514
-162.409
-2.613
-71.221
-24.669
-725
9.419

2008

2007

139.211
110.373
-138.609
-43.761
2.456
-24.073
-110.990
-1.811
-153
60.500
-6.858

142.087
190.270
-118.772
-70.622
-918
-28.730
-34.089
-1.724
-327
-60.000
17.175

2008

2007

-36.945
-6.858
48.913
-21.031
20.450
4.529
-3.046
1.483
382
1.864

9.419
17.175
46.094
-29.359
1.707
45.036
51.766
96.802
382
97.184
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4.2.1.3 activiteitenverslag

Deze positieve effecten werden echter tenietgedaan door de
negatieve financiële inkomsten ten gevolge van de hoge waarde-

P&V België: resultaten takken Leven

verminderingen die moesten worden geboekt. Dit heeft geleid
tot een negatief resultaat, na terugname van een bedrag van 60,5

Voor de tak Leven van P&V waren de gevolgen van de financiële

miljoen EUR uit het Fonds voor Toekomstige Toewijzingen.

crisis vooral voelbaar op het niveau van de resultaten en, in veel
mindere mate, op het niveau van de bedrijfsvoering.

Behoudens op de producten met een gewaarborgde rentevoet

Weliswaar werd een lichte achteruitgang opgetekend met

van 0 %, blijft de toegekende winstdeelneming dan ook beperkt

betrekking tot het onderschrijven van beleggingsproducten.

tot een verhoging van de uitkeringen bij overlijden in de groeps-

Daarentegen hebben wij een gevoelige verhoging mogen vast-

verzekeringen.

stellen in de nieuwe zaken van het type langetermijnsparen met
recurrente premies in Leven Individueel. De zoektocht van klan-

P&V België: resultaten takken Niet-Leven

ten naar de zekerheid van veilige en risicoloze spaarproducten is
daar wellicht een verklaring voor.

In BOAR gaat het incasso licht achteruit (tussen 1 en 2 %). Dit is
het gevolg van het saneringsbeleid dat we sinds jaren voeren, als-

Incasso

mede van de opzegging van een portefeuille die door een

Op 31 december 2008 bedraagt het globale incasso van de tak

underwriter werd beheerd. De bruto technische kosten zijn met 4 %

Leven 126,1 miljoen EUR, wat een kleine afname vertegenwoor-

gedaald, waardoor de technische brutomarge is verbeterd. Omdat

digt van 3 miljoen EUR, volledig toe te schrijven aan de vermin-

het resultaat van de herverzekering stabiel is, is de technische

dering van de beleggingsverzekeringen in Leven Individueel. Het

nettomarge eveneens verbeterd.

incasso van de groepsverzekeringen is lichtjes toegenomen en
bedraagt op 31 december 2008 46,4 miljoen EUR.

De bedrijfskosten zijn gevoelig gedaald (- 10 %). Hoewel er nog
inspanningen moeten worden geleverd, zijn de kerngegevens in

Resultaat

(*)

en Winstdeelnemingen

(*)

2008 merkelijk verbeterd. Jammer genoeg worden deze zeer be-

Het eigenlijke operationele resultaat van de activiteit Leven

moedigende resultaten tenietgedaan door de instorting van het

kende een merkelijke verbetering ten opzichte van 2007. Zowel

financieel resultaat, ten gevolge van de rampzalige ontwikkeling

het technisch resultaat als de bedrijfskosten kenden een gun-

van de financiële markten in 2008.

stige ontwikkeling.
(*) onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering
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Tak Auto

Tak Brand – Diverse risico’s

Incasso

Incasso

Het incasso van de tak Auto, uitgedrukt in uitgegeven premies,

Het globale incasso van de tak, uitgedrukt in verworven premies,

gaat van 87,0 miljoen EUR naar 83,0 miljoen EUR, wat een daling

handhaaft zich op 58,7 miljoen EUR.

is met 5 %. Deze nieuwe achteruitgang is te wijten aan de opzegging van een portefeuille die door een underwriter werd beheerd.

Resultaat

Het incasso in verworven premies is daarentegen toegenomen en

De bruto technische kosten voor herverzekering zijn met + 14,4

gaat van 88,5 naar 90,3 miljoen EUR.

miljoen EUR toegenomen (van 36,2 naar 50,6 miljoen EUR). Deze
aanzienlijke stijging is te wijten aan drie belangrijke schadegeval-

Resultaat

len, waarvan twee in ondernemingsrisico’s en een in particuliere

De bruto technische kosten van herverzekering dalen opnieuw

risico’s.

en ditmaal merkelijk (- 21 %). Deze verbetering is heel uitgespro-

Het resultaat van de herverzekering is bijgevolg verbeterd. Het

ken in de categorie Transport. Dit onderstreept de noodzaak

gaat van - 7,4 miljoen EUR naar + 2,9 miljoen EUR.

en de doeltreffendheid van de sanering die in deze portefeuille

De technische nettomarge is echter gedaald (van 15,0 naar 10,9

heeft plaatsgevonden. De verbetering doet zich eveneens voor in

miljoen EUR).

Toerisme & Zaken, maar daar is ze niet zo aanzienlijk. Rekening

De financiële inkomsten zijn flink achteruitgegaan en worden

houdend met wat voorafgaat, constateren we uiteraard een ver-

zelfs ‘negatief’ (van + 4,8 naar - 3,4 miljoen EUR).

slechtering van het herverzekeringsresultaat, dat gaat van + 6,9

Het onevenwicht van de tak (- 2,0 miljoen EUR in 2007) vergroot

naar - 1,5 miljoen EUR.

dus in 2008 (- 13,9 miljoen EUR).

De technische nettomarge is echter gevoelig verbeterd (van
+ 28,0 naar + 35,7 miljoen EUR).

Overige takken BOAR

De bedrijfskosten zijn eveneens afgenomen (van 30,2 naar 25,3

Incasso

miljoen EUR).

Het incasso van de tak, uitgedrukt in verworven premies (20,0 mil-

Deze uitstekende technische resultaten worden spijtig genoeg

joen EUR), is afgenomen ten opzichte van 2007 (22,8 miljoen EUR).

tenietgedaan door een merkelijke verslechtering van het financieel
resultaat (+ 15,6 naar - 12,6 miljoen EUR).

Resultaat

Uiteindelijk is het resultaat van de tak dus negatief (- 2,3 miljoen

De technische nettomarge herstelt zich enigszins, maar blijft ne-

EUR), terwijl het in 2007 positief was (+ 13,4 miljoen EUR).

gatief (- 1,8 in plaats van - 4,3 miljoen EUR in 2007).
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De algemene kosten van de tak zijn gedaald (van 6,0 naar 5,6

In de levensverzekering staat de daling met 11,82 % van het incasso

miljoen EUR).

met betrekking tot de producten in rekeneenheden (tak 23), getrof-

Deze tak, die vooral aansprakelijkheidsrisico’s dekt, geeft aan-

fen door de beurscrisis vooral sinds het najaar 2008, in schril con-

leiding tot hoge voorzieningen. Ze is dus zeer gevoelig voor de

trast met de scherpe stijging van het incasso van de producten

financiële inkomsten. In 2008 zijn die sterk verminderd. In 2007

Leven met gewaarborgd rendement, dat 71,74 % stijgt.

bedroegen ze 10,4 miljoen EUR. In 2008 zijn ze jammer genoeg

De evolutie van de traditionele producten blijft beïnvloed door

negatief (- 11 miljoen EUR).

de producten pensioensparen volgens artikel 111bis van de wet

Het resultaat van de tak, dat in 2007 in evenwicht was dankzij

op de inkomstenbelasting: deze producten hebben een incasso

een goede situatie van de financiële resultaten, duikt naar - 18,3

van 58,31 miljoen EUR, of 9,92 % meer dan in 2007.

miljoen EUR.

De niet-levensverzekering, zonder de zeeverzekeringen, groeit
met 56,09 %. De verzekeraars die hoofdzakelijk, zo niet uitslui-

Ontvangen herverzekering BOAR

tend, op de Luxemburgse markt werken, noteren een groei van

Resultaat

hun incasso met 4,56 %.

Het bedrijfsresultaat van de ontvangen herverzekering is verlieslatend (- 2,8 miljoen EUR).

Activiteit van het bijkantoor
Het totaal van de uitgegeven premies bedraagt in 2008, alle

P&V Luxemburg

branches samen, 46,8 miljoen EUR tegen 46 miljoen EUR in
2007, waarvan 33,3 miljoen EUR in Niet-Leven en 13,5 miljoen

Algemene trend van de markt

EUR in Leven. Het aantal polissen in portefeuille gaat van 103.675

In een zeer moeilijk geworden omgeving, ten gevolge van de be-

naar 103.430, zijnde een inkrimping met 0,2 %.

roering op de financiële markten, heeft de verzekeringssector in de

Het boekjaar sluit met een nettowinst van 0,507 miljoen EUR, te-

loop van het vierde kwartaal blijk gegeven van een opmerkelijke

gen een nettoverlies van 0,5 miljoen EUR in 2007. Het resultaat

weerstand. Immers, het incasso van de takken Leven vermindert in

Leven kent een verlies van 1,34 miljoen EUR (2007: verlies van

die periode slechts met 4,50 %, vergeleken met het vierde kwar-

0,31 miljoen EUR), dat vooral toe te schrijven is aan de waarde-

taal 2007, terwijl de premies in Niet-Leven met 112,56 % stijgen.

verminderingen van 2,1 miljoen EUR die op de effecten met varia-

Dankzij de goede prestaties in de vorige kwartalen boeken we

bele opbrengst werden geboekt. Het resultaat Niet-Leven levert

voor het hele jaar zelfs een premiegroei met 5,12 %: de takken

een winst van + 0,38 miljoen EUR (2007: 1,41 miljoen EUR verlies).

Niet-Leven gaan 56,09 % vooruit, terwijl Leven een achteruitgang

Het niet-technisch resultaat is positief en beloopt 1,45 miljoen EUR

met 0,99 % boekt.

(2007: 1,21 miljoen EUR winst).
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Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)

De latente meerwaarde van 7,7 miljoen EUR bestaat uit:

2008
Gebouwen
Participaties
Aandelen
Obligaties
Hypothecaire leningen
Overige beleggingen

115,6
943,8
366,4
830,0
298,5
541,8
3.096,1

3,7 %
30,5 %
11,9 %
26,7 %
9,7 %
17,5 %

2007
120,1
984,3
462,6
809,2
286,7
315,6

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

100,0 % 2.978,5 100,0 %

(in miljoen EUR)

∗∗ een latente waardevermeerdering van 20,1 miljoen EUR op
de portefeuille staatsobligaties en gelijkgestelde;
∗∗ een latente waardevermindering van - 12,4 miljoen EUR op de
portefeuille bedrijfsobligaties (‘corporate’).
De evaluatieregels voorzien in een waardevermindering in geval
van onzekere of bedreigde terugbetaling. Op basis van een financiële analyse van elke uitgifte is een waardevermindering van - 1,9
miljoen EUR geboekt op de portefeuille bedrijfsobligaties. Er
werd een bijkomende waardevermindering van - 0,5 miljoen EUR

De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 462,6

geboekt op de portefeuille ‘blijvend achtergestelde’ bedrijfsobli-

miljoen EUR (2007) tot 366,3 miljoen EUR. Ten gevolge van de

gaties (5,9 miljoen EUR). Deze bijkomende waardevermindering

achteruitgang van de beurzen, bedragen de latente waardever-

is berekend aan de hand van een waarderingsmodel dat samen

meerderingen eind 2008 94,8 miljoen EUR tegen 311,3 miljoen

met een extern adviseur werd ontwikkeld. Door gebruikmaking

EUR eind 2007. Overeenkomstig de evaluatieregels van de groep

van een model is het immers mogelijk de ‘fair value’ van die effec-

zijn er waardeverminderingen geboekt ten bedrage van - 113,2

ten, waarvan de marktwaarde niet overeenstemt met prijzen van

miljoen EUR.

belangrijke en regelmatige transacties, beter te benaderen. Het
verschil tussen de waarde van die ‘blijvend achtergestelde’ obli-

De obligatieportefeuille stijgt van 809,2 miljoen EUR (2007)

gaties tegen de marktwaarde en tegen de koers van het model

tot 830,0 miljoen EUR. Eind 2008 bedragen de latente waarde-

bedraagt op 31 december 2008 - 1,9 miljoen EUR.

vermeerderingen 7,7 miljoen EUR tegen - 12,5 miljoen EUR eind
2007. Op 31 december 2008 beloopt het gemiddelde rendement van de portefeuille 4,4 %.
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Globaal resultaat

Partnerschappen

Het boekjaar sluit met een nettowinst van 1,864 miljoen EUR, na

EURESA

onttrekking van een bedrag van 60,5 miljoen EUR aan het Fonds

Al in 1990 was P&V medeoprichter van Euresa ESV (Economisch

voor Toekomstige Toewijzingen.

samenwerkingsverband), samen met andere partners uit de
Europese sociale economie: Folksam (Zweden), Unipol (Italië) en

Naast de bovenvermelde inbreng van de takken Leven (- 5,5

Macif (Frankrijk). Sindsdien hebben Maif en Matmut (Frankrijk),

miljoen EUR), Niet-Leven (- 37,3 miljoen EUR) en van het bijkan-

LB Group (Denemarken), DEVK (Duitsland) en heel onlangs NFU

toor (+ 0,507 miljoen EUR), bevat het resultaat de financiële

Mutual (Verenigd Koninkrijk) zich bij de stichtende leden gevoegd.

inkomsten van de eigen middelen, alsmede een som van circa 16

In 2005 werd een kring van aangesloten leden opgericht om zus-

miljoen EUR, die een provisie van te ontvangen moratoire rente

termaatschappijen, die vaak van recente oorsprong waren, van de

vertegenwoordigt, in aansluiting op de gunstige afloop van een

knowhow van Euresa te laten genieten: Atlantis (Spanje), Sagres

fiscaal geschil (arrest van 30 juni 2007 van het Hof van Beroep

(Portugal) en Syneteristiki (Griekenland). In 2007 verwelkomde

te Brussel).

Euresa een nieuwe partner, Inter Mutuelles Assistance, waarvan
de activiteiten complementair zijn met die van de leden.

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor een

Deze maatschappijen, die alle verzekeringsbranches beoefenen,

dividend van 38.683 EUR toe te kennen en het saldo in de

bestrijken 11 lidstaten van de Europese Unie en hun economisch

reserve te boeken.

gewicht is niet onaanzienlijk, met meer dan 25 miljoen verzekerden en een samengevoegd omzetcijfer van meer dan 23 miljard
EUR.
Verder bouwend op de werken van de vorige jaren, coördineert
Euresa ESV verschillende gemeenschappelijke projecten, aangaande bijvoorbeeld de schadeloosstelling en de begeleiding van
slachtoffers van zware lichamelijke ongevallen, de omkadering
van expats, het deugdelijk bestuur van de aangesloten ondernemingen, de uitrusting van voertuigen en de relaties met de
autoconstructeurs, de gezondheidszorg, de nieuwe Europese
boekhoudnormen en de duurzame ontwikkeling. Er zijn tevens
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gemeenschappelijke praktijken uitgewerkt betreffende de uitwis-

SEPIA

seling van kaderleden, informatica en het netwerk voor de expats.

SEPIA is een levensverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd
is in het beheer van sectorale pensioenfondsen. In partnerschap

Met het Euresa Instituut (P&V, Devk, Folksam, Macif, Maif, Unipol),

met Dexia Insurance Belgium had P&V er een participatie van 50 %.

dat in 2005 werd opgericht in partnership met het Europees
Vakverbond, geven de stichtende leden blijk van hun wens nog

Ten gevolge van de overname in 2007 binnen het departement

nauwer samen te werken en gemeenschappelijke synergieën te

Employee Benefits (groepsverzekering) van ING Insurance, waar

ontwikkelen met Europese spelers en partners, buiten de verze-

een gelijksoortige activiteit werd ontwikkeld, hebben we de op-

keringssector, op belangrijke domeinen zoals dat van de sociale

portuniteit van dit partnerschap doorgelicht en een overnemer

bescherming.

gezocht voor onze participatie.
Dit proces werd op 30 september 2008 afgesloten met de ver-

Euresa Holding tenslotte, blijft de vennootschappen steunen die

koop van onze participatie in SEPIA aan KBC Insurance.

ze heeft geholpen bij hun oprichting of ontwikkeling: Euresa-Life
(Luxemburg), Sagres (Portugal), Syneteristiki (Griekenland) en

HAMBURG-MANNHEIMER CONSULTING (HMC)

met Macif, P&V en Maif volgt ze de ontwikkeling van TÜW (Polen).

In het kader van samenwerkingsakkoorden met de Groep ERGO
verkopen de agentschappen van Hamburg-Mannheimer Consulting

Zo vormt Euresa het voornaamste operationeel netwerk tussen

de BOAR-producten van P&V Verzekeringen.

verzekeringsmaatschappijen van de sociale economie.
Sinds de start in 2004 werd dit partnerschap onophoudelijk
IMA

versterkt. In 2008 is de aanbreng van nieuwe zaken door HMC

Sinds vele jaren vertrouwt P&V Verzekeringen de bijstandsver-

nogmaals gestegen.

lening voor zijn verzekerden toe aan het Beneluxfiliaal van IMA
(Inter Mutuelles Assistance). Dit partnerschap werd in 2006
uitgebreid met VIVIUM (ex-Zürich) en vanaf 1 januari 2008
met Actel. De klanten van VIVIUM (ex-ING Insurance Belgium)
worden nog steeds geholpen door Inter Partner Assistance. We
overwegen om deze taak in de loop van 2009 aan IMA toe te
vertrouwen.
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4.2.2 P&V Gemeenschappelijke Kas
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.

4.2.2.1 balans
ACTIeF

2008

2007

231.608
992
230.616
15.656
1.349
2.945
2.945
4.194

224.637
992
223.645
13.652
944
1.238
1.238
3.708

255.752

244.179

2008

2007

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

17.744
13
17.731
4.000
214.526
7
176.995
37.524
62
11.408
7.864
149

12.164
13
12.151
4.000
211.777
3.004
169.700
39.074
0
12.202
3.903
133

TOTaAL

255.752

244.179

Beleggingen
Verbonden ondernemingen en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activabestanddelen
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
		
TOTAaL
PASSIeF	

op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.2.2 resultatenrekeningen
Technische rekening Niet-Leven

2008

2007

27.108
9.967
0
-23.957
1.550
-4.123
-895
-4.079
5.571

22.329
9.742
9
-21.609
-1.904
-3.404
-481
-3.814
869

Niet-Technische rekening	

2008

2007

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

5.571
190
-199
16
5.579
2
5.580
5.580

869
228
-202
367
1.262
0
1.263
1.263

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

op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.2.3 activiteitenverslag

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)

In 2008 bedraagt het uitgegeven incasso van P&V Gemeenschappelijke Kas 26,6 miljoen EUR, wat een stijging is met 7 %
ten opzichte van 2007.

2008
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

De verhoging is meer uitgesproken in de openbare sector dan in
de private sector. Het incasso, uitgedrukt in verworven premies,

p 35

1,0
0,9
229,7
0,0

0,4 %
0,4 %
99,2 %
0,0 %

231,6

100,0 %

2007
1,0
1,3
214,3
8,0

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

224,6 100,0 %

(in miljoen EUR)

is nog meer gestegen (+ 20 %). Het gaat van 24,7 naar 29,6
miljoen EUR.
De obligatieportefeuille is tussen eind 2007 en eind 2008
De technische kosten verbeteren in de mate dat ze minder

gestegen van 214,3 miljoen EUR tot 229,7 miljoen EUR.

snel stijgen dan de verworven premies. In de openbare sector

De latente meerwaarden bedragen eind 2008 1,62 miljoen EUR

beginnen de saneringsinspanningen vruchten af te werpen. In de

tegen -3,83 miljoen EUR eind 2007 en het gemiddelde rende-

private sector verhogen de technische kosten aanzienlijk door de

ment van de portefeuille beloopt op 31 december 2008 4,4 %.

drievoudige indexering van de uitkeringen in 2008.

De latente meerwaarde van 1,62 miljoen EUR bestaat uit:

Het resultaat van de herverzekering verbetert. Globaal boeken

∗∗ een latente waardevermeerdering van 6,62 miljoen EUR op

we een verbetering van de technische nettomarge. Die was negatief in 2007 (- 5,0 miljoen EUR). In 2008 is ze opnieuw positief
(+ 0,6 miljoen EUR).
De bedrijfskosten zijn toegenomen. Het financieel resultaat is
licht afgenomen. Van + 9,7 miljoen EUR in 2007 daalt het naar
+ 9,1 miljoen EUR in 2008.

de portefeuille staatsobligaties en gelijkgestelde;
∗∗ een latente waardevermindering van -5,00 miljoen EUR op
de portefeuille bedrijfsobligaties (‘corporate’).
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Resultaat
De Gemeenschappelijke Kas boekt een positief resultaat
van 5,6 miljoen EUR. Zoals in 2007 stellen we voor om dit
resultaat aan het eigen vermogen toe te kennen en geen
ristorno toe te kennen. Enerzijds om een eventuele nieuwe
verslechtering van de financiële markten het hoofd te kunnen bieden, anderzijds met het vooruitzicht op de nieuwe
vereisten inzake solvabiliteitsmarge die ons zullen worden
opgelegd (Solvency II).
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4.2.3 P&V Herverzekering
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.

4.2.3.1 Balans
ACTIeF

2008

2007

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

12.475
9.518
2.637
320
101
44
3.719
3.719
9

18.868
9.489
8.890
489
113
282
2.865
2.865
13

TOTAaL

16.348

PASSIeF	

2008

2007

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

10.280
2.640
7.641
3.736
3.736
42
2.281
9

8.843
2.640
6.204
4.037
4.037
53
9.194
14

TOTAaL

16.348

op 31 december 2008 (in duizend EUR)

		

		

22.142

22.142
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4.2.3.2 resultatenrekeningen
Technische rekening Niet-Leven

2008

2007

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

25
3.671
-157
-1
-159
-42
3.337

40
4.753
524
0
-86
-37
5.194

Technische rekening Leven	

2008

2007

0
0

0
0

Niet-Technische rekening	

2008

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
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar

3.337
0
165
-68
3
3.437
0
3.437
3.437

5.194
0
8.021
0
11
13.226
-18
13.208
13.208

Schadelast
Resultaat van de technische rekening Leven

op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.3.3 activiteitenverslag

De vennootschap is sinds 1996 in run-off.
Het boekjaar sluit met een winst van 3,4 miljoen EUR, die voortkomt uit gerealiseerde meerwaarden op de aandelenportefeuille
(3,2 miljoen EUR). Dit is een gevoelige achteruitgang in vergelijking met het vorige boekjaar, toen aanzienlijke meerwaarden
werden gerealiseerd (11,8 miljoen EUR).
De technische voorzieningen dalen met circa 300.000 EUR en
bereiken 3,7 miljoen EUR. Op de afwikkeling van reserves werd
een licht tekort geboekt (155.000 EUR), deels te wijten aan de
ongunstige evolutie van de reserves in deviezen.

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
2008
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

9,5
2,0
0,6
0,3

76,6 %
16,1 %
4,8 %
2,4 %

12,4

100,0 %

2007
9,5
8,3
0,6
0,5

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

18,9 100,0 %

(in miljoen EUR)

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor een
bedrag van 2 miljoen EUR te verdelen en het saldo (1,4 miljoen
EUR) als reserve te boeken.
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4.2.4 VIVIUM
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.

4.2.4.1 balans
ACTIeF

2008

2007

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 activabestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen

352
7.173.040
15.142
57.772
7.096.994
3.130
132.996
157.682
144.321
95.102
2.908
92.194
127.360

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

TOTAaL

7.830.854

PASSIeF	

2008

2007

150.697
128.826
21.872
150.000
58.873
7.107.052
5.744.723
1.362.329
132.996
11.525
82.178
130.814
6.718

355.222
128.826
226.397
0
58.873
6.700.727
5.392.521
1.308.206
269.586
12.600
63.349
168.403
8.358

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserves
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
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
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

7.830.854

		

		

7.637.118

7.637.118
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4.2.4.2 resultatenrekeningen
Technische rekening Niet-Leven	
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Technische rekening Leven	
Premies
Opbrengsten van beleggingen
Waardecorrecties op beleggingen tak 23
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Winstdeelnemingen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Waardecorrecties op beleggingen tak 23
Overige technische lasten
Wijziging Fonds voor Toekomstige Toewijzingen
Resultaat van de technische rekening Leven
Niet-technische rekening	
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

2008

2007

337.779
61.533
-532
-281.112
9.723
-113.218
-38.432
-12.910
-37.169

291.136
45.099
469
-217.795
-5.273
-101.434
-4.026
-7.747
429

2008

2007

588.591
300.410
2.954
129
-412.484
-284.903
13.600
-84.894
-256.654
-42.581
-319
0
-176.151

521.364
249.535
5.483
2.071
-332.108
-332.408
-4.807
-74.344
-14.290
-14.932
-1.569
7.059
11.054

2008

2007

-37.169
-176.151
8.466
-1.881
160
-206.573
0
2.050
-204.525
-204.525

429
11.055
27.040
-1.784
-31
36.708
-6.332
-2.977
27.400
27.400
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4.2.4.3 activiteitenverslag

De cijfers 2008 zijn uiteraard een weergave van een volledig jaar
activiteit van deze drie onderdelen.

In 2007 kende VIVIUM een merkelijke uitbreiding van zijn
activiteiten in België en een uitgesproken versterking van

Teneinde de cijfers 2008 en 2007 evenwel met elkaar te kunnen

zijn positie in de makelaarswereld.

vergelijken, dienden de cijfers 2007 van de vroegere entiteiten te
worden herwerkt, om een perimeter samen te stellen die identiek

Op 28 september 2007 nam de P&V Groep, met zijn partners

is aan die welke we tegenwoordig kennen. Dit is wat we in het

binnen Euresa, meer bepaald Unipol, Macif en Maif, een deel

voorliggende beheersverslag hebben gedaan.

van de Belgische verzekeringsactiviteiten van de Nederlandse
ING-groep over, met name alle activiteiten die door de makelaars

Activiteit Leven

worden verdeeld, alsmede de portefeuille Employee Benefits. Bij
de overname waren deze activiteiten ondergebracht in de NV ING

Incasso

Insurance Belgium (I.I.B.). De ING-Groep had er vooraf de bank-

Het globale incasso Leven op 31 december 2008 bedraagt 590,2

verzekeraarsactiviteit uitgelicht.

miljoen EUR, wat een toename vertegenwoordigt van 27 miljoen
ten opzichte van 2007.

Met deze transactie hadden P&V Verzekeringen en haar drie
partners immers, per 1 januari 2007, de totaliteit van de I.I.B.-

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

aandelen overgenomen. I.I.B. van zijn kant slorpte, met ingang

∗∗ Leven Individueel:

op 30 juni 2007, de maatschappijen VIVIUM NV en VIVIUM LIFE

∗∗ Employee Benefits: 273,7 miljoen EUR

316,5 miljoen EUR

NV op. Sinds die fusie kreeg de nieuwe vennootschap de naam
VIVIUM.

In Leven Individueel noteren wij een toename van het totale
incasso met 1,6 % ten opzichte van 2007. Het incasso periodieke

De cijfers 2007 die in het onderhavige verslag zijn opgenomen,

premies neemt echter toe met 3,4 %. Deze toename is de verta-

zijn dus een weergave van:

ling van het succes dat VIVIUM in Leven Individueel kent, dankzij

∗∗ een volledig jaar activiteit van ex-I.I.B;

zijn strategie om zich vooral toe te leggen op de producten

∗∗ het tweede semester activiteit van ex-VIVIUM LIFE NV;

langetermijnsparen van zowel de derde als de tweede pijler

∗∗ het tweede semester activiteit van ex-VIVIUM NV.

(zelfstandigen). Hierbij ligt het accent op kwaliteitsvolle pro-
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ducten met hoge toegevoegde waarde, zowel op het gebied van

waardeverminderingen en gerealiseerde netto minderwaarden in

waarborgen als van adviesverstrekking.

tak 21 ten bedrage van 202 miljoen EUR.

Operationeel ging de aandacht vooral uit naar het uniformeren

De toegekende winstdeelneming blijft dan ook beperkt:

en naar elkaar toebrengen van de producten en werking van de

∗∗ in Leven Individueel, op de contracten met 0 % gewaarborgde

twee fusie-entiteiten. Met ingang van 1 januari 2009 is het pro-

rentevoet, een bonus van

ductengamma dan ook volledig geharmoniseerd wat de nieuwe

-- 1,5 % op de contracten van het type langetermijnsparen;

contracten betreft.

-- 0,5 % op de beleggingsproducten;
∗∗ de verhoging van het kapitaal overlijden in de groepsverze-

In Employee Benefits was de productie in 2008 vergelijkbaar

kering.

met de productie in 2007. Dit resulteert in een incassostijging
van de periodieke premies in tak 21 van 8 %. Het totale incasso

Activiteit Niet-Leven

2008 (inclusief koopsommen) bedraagt 273,7 miljoen EUR en
neemt met 4,6 % toe.

Het globale incasso van VIVIUM in uitgegeven premies bedraagt
362 miljoen EUR, wat een vermindering met 3 % is ten opzichte

Dankzij de efficiëntieverbeteringen en rendementsondersteu-

van 2007.

nende acties met een blijvende impact, hebben we het operationeel resultaat in 2008 verbeterd. Zo hebben we in Employee

Gelet op de overname in 2007 van de makelaars- en groeps-

Benefits de kwaliteit van onze gegevens verbeterd, o.m. door

verzekeringsactiviteiten van de ING-groep in België, alsmede op

de lancering van onze tool EB-connect, een platform waarmee

de scherpe concurrentie die in de sector heerst, kan de evolutie

bedrijfsklanten hun mutaties en salarisaanpassingen elektronisch

van het incasso, zoals VIVIUM die in 2008 kent, als bevredigend

kunnen doorgeven, informatieve consultaties kunnen uitvoeren,

worden beschouwd.

alsmede sommige gegevens kunnen raadplegen.
De bruto technische kosten met herverzekering zijn aanzienlijk
Resultaat (*) en winstdeelnemingen (*)

gestegen. In die omstandigheden boeken we logischerwijs een

Hoewel de onderliggende technische resultaten een beduidend

verbetering van het herverzekeringsresultaat. Maar dit volstaat

positief saldo opleveren, sluit het resultaat af met een negatief

niet om een verslechtering van de netto technische marge te

saldo van 176,2 miljoen EUR en dit ten gevolge van de geboekte

voorkomen.

(*) onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering
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De bedrijfskosten zijn verbeterd (hun verhouding tot de premies

mies en zijn, in vergelijking met 2007, licht afgenomen (33 %).

daalt van 33 tot 31 %).

De ‘combined ratio’ netto van herverzekering bedraagt bijgevolg

Jammer genoeg heeft de ongunstige context die we in het derde

116 %. Omdat de financiële resultaten (3,5 miljoen EUR) gedaald

kwartaal van 2008 hebben gekend, een merkelijke achteruitgang

zijn, is het resultaat uitgesproken deficitair, met een verlies van

van de financiële inkomsten met zich meegebracht. Deze zijn dan

21,6 miljoen EUR.

ook met de helft gedaald ten opzichte van die van 2007.
In totaal boeken de activiteiten Niet-Leven van VIVIUM een ver-

Tak Brand – Diverse risico’s

lies van 37,2 miljoen EUR, terwijl ze, met constante perimeter, in

Het incasso in uitgegeven premies bedraagt 87 miljoen EUR, wat

2007 een lichte winst hadden opgeleverd (5 miljoen EUR).

een daling is met circa 4 % ten opzichte van 2007.

Tak Auto

De bruto technische kosten met herverzekering vertegenwoor-

Bij VIVIUM is Auto de belangrijkste van de takken Niet-Leven.

digen 58 % van de verworven premies tegen, met constante

Het incasso in uitgegeven premies bedraagt van het boekjaar

perimeter, 65 % in 2007. Dit resultaat moet als enigszins te

2008 145 miljoen EUR, wat met constante perimeter een lichte

hoog worden beschouwd. De kosten van herverzekering belopen

stijging geeft van 1 % ten opzichte van 2007.

nagenoeg 8 % van de premies.

De bruto technische kosten met herverzekering vertegenwoor-

De bedrijfskosten vertegenwoordigen 41 % van de premies (42 %

digen 94 % van de verworven premies. In vergelijking met 2007

in 2007).

(77 % met constante perimeter), is deze verslechtering te wijten

De ‘combined ratio’ netto van herverzekering bedraagt dus 107 %.

aan de verhoging van de schadevoorzieningen die we hebben

Ook hier zijn de financiële inkomsten achteruitgegaan (1,6 mil-

moeten toepassen. Deze situatie was noodzakelijk geworden:

joen EUR). De tak boekt een licht verlies van 4,7 miljoen EUR

∗∗ door de toepassing van de nieuwe indicatieve tabel van de

(tegen 5,8 miljoen EUR verlies in 2007).

magistraten voor lopende zaken op het vlak van de lichamelijke letsels;
∗∗ door het optrekken van de te reserveren bedragen in verscheidene zware dossiers.

Tak Arbeidsongevallen
Het incasso in uitgegeven premies bedraagt 48,5 miljoen EUR,
wat een daling betekent van 8,7 % in vergelijking met 2007.

Dankzij de herverzekering belopen de netto technische kosten

De bruto technische kosten met herverzekering vertegenwoor-

84 %. De bedrijfskosten vertegenwoordigen 32 % van de pre-

digen 103,5 % van de premies, wat, met constante perimeter,
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een aanzienlijke stijging vormt ten opzichte van 2007 (97 %).

De ‘combined ratio’ netto van herverzekering beloopt dan ook

Deze situatie is te verklaren door de hoge inflatie die we in

122,7 %. Omdat de financiële inkomsten het niet mogelijk maken

2008 hebben gekend: daardoor moesten de uitkeringen aan de

dit verschil op te vullen, boekt de tak een verlies van bijna 5,9

slachtoffers tot driemaal toe worden geïndexeerd. Dit heeft ons

miljoen EUR.

ertoe gebracht de voorzieningen voor schadegevallen merkelijk
op te trekken.
Kenmerkend voor de tak Arbeidsongevallen zijn de lange afwikkel-
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(*) In 2007 behoorde de portefeuille Rechtsbijstand van ex-ING Insurance Belgium tot
de overgenomen activiteiten. Die portefeuille vertegenwoordigt een incasso van 5 miljoen EUR. In de loop van 2009 zal die worden overgedragen aan Arces, een onderneming van de P&V Groep die in Rechtsbijstand is gespecialiseerd (zie hierna voor de
resultaten van Arces).

tijden (‘long tail business’), wat tot gevolg heeft dat de technische
voorzieningen zeer hoog zijn. Dit maakt de tak dan ook zeer

Tak Gewaarborgd inkomen

gevoelig voor de financiële resultaten. Ten opzichte van 2007

Op 31 december 2008 bedraagt het incasso van de tak

zijn die resultaten sterk afgenomen en bedragen ze 13,8 miljoen

Gewaarborgd inkomen 47,4 miljoen EUR. Ten opzichte van 2007

EUR voor het voorbije boekjaar.

betekent dit een stijging met 2,4 miljoen EUR.

De bedrijfskosten vertegenwoordigen 22 % van de premies. De

Dit incasso is als volgt samengesteld:

tak sluit met een licht verlies van 0,3 miljoen EUR.

∗∗ Leven Individueel:

25,1 miljoen EUR

∗∗ Employee Benefits: 22,3 miljoen EUR
Tak Gemeen Recht en Rechtsbijstand (*)
Het incasso in uitgegeven premies bedraagt 32,5 miljoen EUR,

Het technisch resultaat van de activiteit Leven Individueel werd

wat, met constante perimeter, een gevoelige daling betekent ten

in 2008 negatief beïnvloed door een aanpassing van de voorzie-

opzichte van 2007 (- 11,7 %).

ningen ten bedrage van circa 2 miljoen EUR.

De bruto technische kosten met herverzekering vertegenwoor-

De tak Gewaarborgd inkomen sluit met een verlies van 2,55 mil-

digen 85 % van de premies. Hoewel dit resultaat, met constante

joen EUR. Dit verlies is volledig toe te schrijven aan een geboekte

perimeter, beter is dan in 2007 (93 %), is het nog onvoldoende.

waardevermindering van 7,4 miljoen EUR.

Netto van herverzekering bedragen de technische kosten 82,7 %.
De bedrijfskosten maken 40 % van de premies uit. Ze zijn stabiel
gebleven ten opzichte van 2007.
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Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
2008
Gebouwen
Participaties
Aandelen
Obligaties
Hypothecaire leningen
Overige beleggingen

15,1
54,5
335,0
6.003,8
138,5
626,1
7.173,0

0,2 %
0,8 %
4,7 %
83,8 %
1,9 %
8,7 %

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 %

100,0 % 6.541,8 100,0 %

(in miljoen EUR)

De evaluatieregels voorzien in een waardevermindering in geval
van onzekere of bedreigde terugbetaling.
Op basis van een financiële analyse van elke uitgifte diende er
geen enkele waardevermindering te worden geboekt op de portefeuille bedrijfsobligaties.
Anderzijds, werd een waardevermindering van - 99,7 miljoen EUR
geboekt op de portefeuille ‘blijvend achtergestelde’ bedrijfsobligaties (462,5 miljoen EUR). Deze waardevermindering op

De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 492,6

de portefeuille ‘blijvend achtergestelde’ bedrijfsobligaties is

miljoen EUR (2007) tot 335,0 miljoen EUR.

berekend aan de hand van een waarderingsmodel dat samen met

Ten gevolge van de achteruitgang van de beurzen, bedragen

een extern adviseur werd ontwikkeld. Door gebruikmaking van

de latente waardevermeerderingen eind 2008 11,3 miljoen EUR

een model is het immers mogelijk de ‘fair value’ van die effecten

tegen 164,8 miljoen EUR eind 2007. Overeenkomstig de evalua-

waarvan de marktwaarde niet overeenstemt met prijzen van

tieregels van de groep zijn er waardeverminderingen geboekt ten

belangrijke en regelmatige transacties, beter te benaderen Het

bedrage van - 152,7 miljoen EUR.

verschil tussen de waarde van die ‘blijvend achtergestelde’ obligaties tegen de marktwaarde en tegen de koers van het model

De obligatieportefeuille stijgt van 5.722,6 miljoen EUR (2007)

bedraagt op 31 december 2008 - 63,5 miljoen EUR.

tot 6.003,8 miljoen EUR (2008). Eind 2008 bedragen de latente
waardevermeerderingen 28,0 miljoen EUR tegen - 53,9 miljoen
EUR eind 2007. Op 31 december 2008 beloopt het gemiddelde
rendement van de portefeuille 4,81 %.

Resultaat

De latente meerwaarde van 28,0 miljoen EUR bestaat uit:

Het boekjaar sluit met een verlies van 204,5 miljoen EUR.

∗∗ een latente waardevermeerdering van 121,9 miljoen EUR op
de portefeuille staatsobligaties en gelijkgestelde;
∗∗ een latente waardevermindering van - 93,9 miljoen EUR op
de portefeuille bedrijfsobligaties (‘corporate’).

De Raad van Bestuur stelt voor een bedrag van 181,3 miljoen
EUR aan de beschikbare reserve te onttrekken en het saldo
over te dragen (23,3 miljoen EUR).
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4.2.5 Actel
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.

4.2.5.1 balans
ACTIeF

2008

2007

1.506
43.869
18
43.852
10.411
3.785
8.003
367
7.636
0
931

1.938
46.404
18
46.387
7.497
5.284
4.244
199
4.043
2
797

68.505

66.165

PASSIeF	

2008

2007

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

17.076
7.145
3.892
6.039
0
38.671
38.671
24
3.908
7.594
1.232

17.502
7.145
3.892
6.465
0
34.895
34.895
24
2.645
10.122
978

68.505

66.165

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

TOTAaL
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

p 48

P&V Groep

hoofdstuk 4

activiteitenverslag

onze resultaten

2008

Actel

4.2.5.2 resultatenrekeningen
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	
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige kosten en opbrengsten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke kosten en opbrengsten
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

2008

2007

29.139
2.693
0
-21.713
-8.420
-1.871
-657
-828

17.676
2.564
4
-13.085
-4.592
-240
0
2.327

2008

2007

-828
153
-8
269
-415

2.327
1.710
-160
-285
3.591
-1.208
-70
2.314
2.314

-11
-426
-426
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4.2.5.3 activiteitenverslag

In 2008 bedroegen de bruto technische kosten voor herverzekering 25,7 miljoen EUR, tegen 20,6 miljoen EUR in 2007, zijnde

In juli 2007 heeft Actel de portefeuille van VIVIUM Affinity

een verhoging met 25 %. In verhouding tot de verworven premies

overgenomen. In 2008 werden beide entiteiten geïntegreerd.

stijgen ze van 78 % in 2007 naar 85 % in 2008.

Vanaf 1 maart 2009 werken ze op een gemeenschappelijk informaticaplatform.

De herverzekering maakt het mogelijk deze ongunstige evolutie
op te vangen. Zo daalt de netto technische marge (na herver-

Sinds 2007 is de ontwikkeling van Actel toegespitst op de affinitei-

zekering), die in 2007 23 % van de verworven premies bedroeg,

tenmarketing, onder de merknaam Actel Affinity en op de directe

slechts in geringe mate tot 22 %.

verkoop - hoofdzakelijk via internet - onder de merknaam Actel.
De bedrijfskosten, eveneens in verhouding tot de verworven
Ten gevolge van de voornoemde overname is het incasso van

premies, stijgen van 25 % in 2007 tot 28 % in 2008. De buiten-

Actel zeer snel gegroeid. Omdat die transactie halverwege het

gewone kosten voor de integratie van beide entiteiten verklaren

boekjaar plaatsvond, met name op 30 juni 2007, heeft deze

deze evolutie.

ontwikkeling zich gespreid over twee boekjaren. Het incasso,
uitgedrukt in uitgegeven premies, evolueert als volgt:

De combined ratio bedraagt 113 %, een gevoelige stijging in ver-

∗∗ 13,0 miljoen EUR in 2006;

gelijking met 2007.

∗∗ 20,1 miljoen EUR in 2007 (overname van VIVIUM Affinity op
30 juni 2007 (*));
∗∗ 29,8 miljoen EUR in 2008.

(*) Indien men het incasso van het eerste halfjaar 2007 van VIVIUM Affinity bij dat van
Actel voegt, bekomt men een cijfer van 28,2 miljoen EUR, dat vergelijkbaar is met de
29,8 miljoen EUR geboekt in 2008 (+ 5,6 %). De cijfers 2007 die we verder vermelden,
zijn berekend ‘met constante perimeter’, d.w.z. cijfers Actel 2007 + 1e halfjaar 2007
van VIVIUM Affinity.

Onder invloed van de financiële crisis die we in 2008 hebben
gekend, is het financieel resultaat merkelijk gedaald.
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Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)

De evaluatieregels voorzien in een waardevermindering in geval

2008
Participaties
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

0,0
7,0
35,6
1,3

0,0 %
15,9 %
81,3 %
3,0 %

43,9

100,0 %

2007
0,0
8,0
32,1
6,3

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

46,4 100,0 %

(in miljoen EUR)

van onzekere of bedreigde terugbetaling. Op basis van een
financiële analyse van elke uitgifte diende er geen enkele waardevermindering te worden geboekt op de portefeuille bedrijfsobligaties. Anderzijds, werd een waardevermindering van 0,08
miljoen EUR geboekt op de portefeuille ‘blijvend achtergestelde’
bedrijfsobligaties (1 miljoen EUR). Deze waardevermindering
op de portefeuille ‘blijvend achtergestelde’ bedrijfsobligaties is
berekend aan de hand van een waarderingsmodel dat samen met

De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 8,0

een extern adviseur werd ontwikkeld. Door gebruikmaking van

miljoen EUR (2007) tot 7,0 miljoen EUR (2008). Ten gevolge

een model is het immers mogelijk de ‘fair value’ van die effecten,

van de achteruitgang van de beurzen, bedragen de latente

waarvan de marktwaarde niet overeenstemt met prijzen van

waardevermeerderingen eind 2008 2,0 miljoen EUR tegen 6,0

belangrijke en regelmatige transacties, beter te benaderen.

miljoen EUR eind 2007. Overeenkomstig de evaluatieregels van

Het verschil tussen de waarde van die ‘blijvend achtergestelde’

de groep zijn er waardeverminderingen geboekt ten bedrage van

obligaties tegen de marktwaarde en tegen de koers van het

- 1,7 miljoen EUR.

model bedraagt op 31 december 2008 - 0,35 miljoen EUR.

De obligatieportefeuille stijgt van 32,1 miljoen EUR (2007)
tot 35,6 miljoen EUR (2008). Eind 2008 bedragen de latente
waardevermeerderingen 0,42 miljoen EUR tegen - 0,48 miljoen

Resultaat

EUR eind 2007. Op 31 december 2008 beloopt het gemiddelde
rendement van de portefeuille 4,2 %.

In totaal boekt Actel voor het boekjaar 2008 een verlies na
belasting van 0,4 miljoen EUR. De Raad van Bestuur stelt

De latente meerwaarde van 0,42 miljoen EUR bestaat uit:
∗∗ een latente waardevermeerdering van 0,72 miljoen EUR op
de portefeuille staatsobligaties en gelijkgestelde;
∗∗ een latente waardevermindering van - 0,29 miljoen EUR op
de portefeuille bedrijfsobligaties (‘corporate’).

voor deze aan de beschikbare reserve te onttrekken.
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4.2.6 Piette & Partners
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.

4.2.6.1 balans
ACTIeF

2008

2007

13
28.127
1.753
26.374
2.370
2.027
744
92
652
402

12
26.914
1.792
25.122
2.577
1.929
865
75
790
464

33.683

32.762

2008

2007

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

9.884
10.243
3
-362
20.926
20.926
699
2.085
89

9.689
10.243
3
-557
20.137
20.137
1.024
1.798
115

TOTAaL

33.683

32.762

Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Overige financiële beleggingen
Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen
Vorderingen
Overige activabestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
		
TOTAaL
PASSIeF	

op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.6.2 resultatenrekeningen
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	
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Overige opbrengsten en kosten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

2008

2007

14.958
975
274
-9.007
-5.634
-863
-291
-429
-17

13.335
956
338
-8.546
-5.268
-139
-283
90
484

2008

2007

-17
217
-4
1
196
5
-6
195
195

484
173
-3
1
654
135
-5
785
785

P&V Groep

hoofdstuk 4

activiteitenverslag

onze resultaten

2008

Piette & Partners

4.2.6.3 activiteitenverslag

Eind 2008 stelde de maatschappij 22 personen tewerk.

Piette & Partners Verzekeringsmaatschappij (PNP) sluit het boek-

PNP werkt samen met 322 makelaarskantoren, die zich voor

jaar 2008 met een premie-incasso (uitgegeven premies) van 16,2

het overgrote deel in West- en Oost-Vlaanderen bevinden. De

miljoen EUR, een stijging met 6 % ten opzichte van 2007.

bedoeling is een win-winsituatie uit te bouwen met de makelaars

Het incasso van de maatschappij is als volgt verdeeld: 22 % Brand,

in een langetermijnstrategie gesteund op wederzijds respect en

4 % Varia, 45 % BA Auto, 25 % Casco en 4 % Rechtsbijstand.

vertrouwen.

Wat de schadelast betreft, kende de onderneming een goed

Een goede prijs-kwaliteitverhouding, een snelle, soepele en

jaar. De schadelast op verworven premie bedraagt 56 %, wat een

uitstekende dienstverlening, korte beslissingstermijnen en een

combined ratio voor herverzekering geeft van 94 %.

persoonlijk contact met professionele makelaars vormen de
voornaamste troeven van PNP.

Een strikt acceptatiebeleid, de opvolging van de portefeuille na
schade, de opvolging van de betalingen en de evolutie van de

In 2008 heeft de onderneming haar vijftienjarig bestaan gevierd

schadereserves eisen de dagelijkse aandacht van de directie op.

met allen die aan haar succes hebben bijgedragen.

De algemene kosten bleven onder het budget en bereiken 15 %
van de uitgegeven premies.
Ook PNP ondervond de gevolgen van de financiële crisis, zij het
in beperkte mate. Op de effectenportefeuille werden volgens de
waarderingsregels van de groep 0,753 miljoen EUR waardeverminderingen geboekt.
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Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
2008
Gebouwen
Aandelen
Obligaties
Overige beleggingen

1,7
1,2
19,9
5,3

6,0 %
4,3 %
70,8 %
18,9 %

28,1

100,0 %

2007
1,7
1,7
19,1
4,4

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

26,9 100,0 %

(in miljoen EUR)

Eind 2008 bedragen de totale beleggingsactiva 28,1 miljoen

Resultaat

EUR tegen 26,9 miljoen EUR eind 2007.
Het boekjaar wordt afgesloten met een winst van 0,195 milDe boekwaarde van de obligatieportefeuille is tussen eind

joen EUR. Rekening houdend met het overgedragen verlies

2007 en eind 2008 gestegen van 19,1 miljoen EUR tot 19,9

eind 2007 van 0,557 miljoen EUR, bedraagt dit eind 2008

miljoen EUR. De latente meerwaarden bereiken eind 2008

0,362 miljoen EUR.

0,2 miljoen EUR tegen - 0,5 miljoen EUR eind 2007.
De boekwaarde van de aandelenportefeuille is tussen eind 2007
en eind 2008 van 1,7 miljoen EUR naar 1,2 miljoen EUR gegaan.
Eind 2008 bedragen de latente meerwaarden 0,1 miljoen EUR
tegen 0,6 miljoen eind 2007.
We hebben waardeverminderingen op onze financiële activa
geboekt telkens als de minderwaarden van bestendige aard werden.
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4.2.7 Euresa-Life
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.

4.2.7.1 balans
ACTIeF
Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Overige financiële beleggingen
Beleggingen tak 23
Vorderingen
Overige activabestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen
		
TOTAaL
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
op 31 december 2008 (in duizend EUR)

2008

2007

12
89.664
8.662
81.002
739.716
7.573
11.239
762
10.477
2.464

17
63.471
8.880
54.591
1.093.827
7.109
7.688
415
7.273
1.240

850.668

1.173.353

2008

2007

14.498
9.000
5.498
2.479
80.198
80.121
77
739.716
2.738
10.701
338

13.355
9.000
4.355
2.479
44.624
44.451
173
1.093.827
3.584
12.892
2.592

850.668

1.173.353
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4.2.7.2 resultatenrekeningen
Technische rekening Leven	

2008

2007

91.011
12.387
4.641
-140.758
318.537
-22.328
-54.263
-207.726
1.501

185.569
27.830
43.350
-168.029
-40.568
-23.177
-6.452
-16.856
1.665

Niet-technische rekening	

2008

2007

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

1.501
1.501
-373
1.128
1.128

1.665
1.665
-568
1.097
1.097

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

op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.7.3 activiteitenverslag

Resultaat

In het boekjaar 2008 zijn de beheerde kapitalen met 27,9 %

Het resultaat van het boekjaar voor belastingen bedraagt

afgenomen, ten gevolge van een negatieve nettoproductie

1,501 miljoen EUR tegen 1,665 miljoen EUR voor het boek-

(- 49 miljoen EUR) en vooral een sterke terugval van de financi-

jaar 2007. De vastheid van het resultaat is te verklaren

ële markten vanaf het einde van het derde kwartaal 2008. Het

door een betere weerstand van de uitstaande kapitalen dan

jaarlijks gemiddelde van de beheerde kapitalen beliep in 2008

van de beursmarkten en tevens door een drastischer beleid

985 miljoen EUR tegen 1.133 miljoen EUR in het vorige boekjaar.

inzake algemene onkosten. De technische marge daalt met
18 % en de vermindering van de algemene onkosten bedraagt

De nieuwe productie komt hoofdzakelijk van drie markten: Italië,

19 %.

België en Frankrijk.
De productie, die vooral uit enige premies bestaat, is met 51 %
gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar en werd negatief

Voorgestelde bestemming van het resultaat

beïnvloed door de financiële turbulenties en de eruit voortvloeiende onzekerheid van de beleggers. Al onze markten werden

Het resultaat van het boekjaar dat op 31 december 2008 werd

getroffen; zo was er een productievermindering van 53 % op

afgesloten, levert een winst op van 1,128 miljoen EUR die de Raad

de Italiaanse markt, 62 % in de Benelux en 13 % op de Franse

van Bestuur voorstelt als volgt te bestemmen:

markt.

∗∗ overdracht van 0,056 miljoen EUR naar de wettelijke
reserve, die zal stijgen van 0,246 miljoen EUR naar 0,303

Het afkoopcijfer ten opzichte van de kapitalen in omloop
bedraagt 14 %, tegen 15 % in 2007.

miljoen EUR;
∗∗ overeenkomstig de fiscale wetgeving, toewijzing van 0,134
miljoen EUR, gelijk aan vijfmaal de vermogensbelasting voor

Het jaarlijks gemiddeld aantal bedienden bedraagt 47,07 en is
stabiel ten opzichte van 2007 (46,77 personen).

het jaar 2008. De onbeschikbare reserve stijgt van 0,821
miljoen EUR naar 0,954 miljoen EUR;
∗∗ het saldo van 0,938 miljoen EUR naar de overgedragen resultaten, die 4,226 miljoen EUR zullen bereiken.
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4.2.8 Arces
Ingekorte versie van de jaarrekeningen
neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het attest van de jaarrekeningen werd zonder
voorbehoud afgeleverd door de Commissaris.

4.2.8.1 balans
ACTIeF

2008

2007

Immateriële activa
Gebouwen
Beleggingen
Overige financiële beleggingen
Vorderingen
Overige activabestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden
Overlopende rekeningen

389
800
9.229
9.229
637
524
201
324
116

172
352
9.124
9.124
548
300
151
149
143

TOTAaL

11.695

10.639

PASSIeF	

2008

2007

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

2.591
2.300
74
216
0
8.316
8.316
786
3

2.410
2.300
74
36
0
7.562
7.562
655
12

TOTAaL

11.695

10.639

op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.8.2 resultatenrekeningen
Technische rekening Niet-Leven	

2008

2007

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

4.860
340
-3.114
-1.576
-255
255

4.217
276
-3.107
-1.456
-34
-105

Niet-technische rekening	

2008

2007

255
67
-3
319
-138
181
181

-105
126
-6
16
0
16
16

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Opbrengsten van beleggingen
Beleggingslasten
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
op 31 december 2008 (in duizend EUR)
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4.2.8.3 activiteitenverslag

Resultaat

Arces sluit het boekjaar 2008 met een volume van verworven

Het boekjaar 2008 sluit met een winst van 180.000 EUR.

premies van 4,86 miljoen EUR, zijnde een stijging met 15 %, die

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor

hoofdzakelijk voortkomt uit de integratie van de portefeuille

deze winst over te dragen.

Rechtsbijstand van Actel.
De verhouding schadegevallen / verworven premies gaat van
50,9 % naar 46,3 %. Het intern houden van zoveel mogelijk dossiers, met name in lichamelijke letsels, en de permanente dialoog
met de advocaten hebben tot die daling bijgedragen. Daarnaast
werken de nieuwe regels op de rechtsplegingsvergoedingen deze
vermindering eveneens in de hand.
Bovendien zijn ook de bedrijfskosten, zonder commissielonen,
merkelijk afgenomen in verhouding tot het volume van verworven premies.
Globaal vormen het proactief schadebeheer met naleving van de
timing D+2, alsmede de online transparantie van de schadedossiers voor de makelaars, stellig troeven voor Arces, en dit zowel
op commercieel vlak als wat de rentabiliteit betreft.
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4.3 Risicobeleid
Inleiding

∗∗ de econometrische en ALM-modellen die in 2007 door
VIVIUM werden gebruikt, te valideren en op enkele speci-

In september 2007 werd een riskmanagementcharter aangeno-

fieke aspecten te verbeteren, en ze toe te passen op een

men door alle raden van bestuur van de verzekeringsmaatschap-

bredere perimeter (bijvoorbeeld in het kader van de indiening

pijen van de P&V Groep. Dit charter regelt het risicobeleid van

in 2008 bij de controleoverheid van een dossier van vrijstel-

de groep, alsmede de rol van de verschillende intervenanten. Zo

ling tot het doteren van de ‘knipperlicht’-voorziening - zie

is er meer bepaald de invoering van een onafhankelijke functie

verder);

risicobeleid ‘Groep’ en de oprichting van een (nieuw) riskma-

∗∗ een intern groepsmodel aan te nemen voor de kwantificering

nagementcomité (RMCO). Voor elk van de betrokken domeinen

van de verzekeringsrisico’s Niet-Leven (excl. AO) van het

zijn in de verschillende verzekeringsmaatschappijen van de groep

geheel van de verzekeringsmaatschappijen van de groep en

contactpersonen aangesteld. Zij hebben in de eerste plaats tot

dit toe te passen op alle activiteiten van VIVIUM (naast de

taak mee te werken aan het driemaandelijks verslag van risico-

toepassing ervan op de portefeuilles Niet-Leven van P&V

beheer van de groep. Wat de actuariële activiteitsgebieden be-

Verzekeringen België).

treft, moeten hun contactpersonen eveneens bijdragen tot het
ontwerp, de uitvoering en de instandhouding van de modellen

De gevolgde optiek ligt volledig in de lijn van Solvency II en van

van risicobeleid.

de circulaires ‘prudentiële verwachtingen inzake het deugdelijk
bestuur van financiële instellingen’, ‘riskmanagement’ en ‘risi-

Het ‘riskmanagement Groep’ pleegt eveneens overleg aangaan-

cobeheermodellen’ van de CBFA.

de het risicobeleid met de overige controlefuncties binnen de
verschillende entiteiten van de Groep.

Beheer van de voornaamste risico’s en onzekerheden

In december 2007 is een document betreffende de effectieve invoering van de organisatie, omschreven in het riskmanagement-

In januari 2008 heeft de P&V Groep een globaal risicobeheer-

charter, door het RMCO goedgekeurd en in januari 2008 door

model aangenomen. Er is een risicometing bepaald en een eerste

de verschillende directiecomités. Dit document bevat tevens een

algemene tolerantiegrens is vastgelegd. Dit kwantitatief model

ontwikkelingsplan 2007-2008. De invoering ervan heeft het mo-

is een belangrijk onderdeel van het risicobeleid binnen de groep.

gelijk gemaakt:

Het gaat om een model van het type ‘economisch kapitaal’, dat

∗∗ de modellering van de passiva van de portefeuilles Leven van

steunt op de weergave in marktwaarde van alle balansposten

VIVIUM uit te breiden (meer dan 90 % van de inventarisvoor-

(activa en passiva). Dit model houdt zowel rekening met de

zieningen van VIVIUM zijn gemodelleerd);

marktrisico’s (bv. renterisico) als met de risico’s die niet recht-
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streeks gekoppeld zijn aan de schommelingen van de financiële

kredietrisico’s). Een eerste stelsel van ‘financiële risicogren-

markten (bv. sterfterisico in Leven). De effecten van diversifica-

zen’ betreffende VIVIUM, P&V Verzekeringen (België) en de

tie tussen de aanwezige risico’s binnen de entiteiten van de P&V

P&V Groep (excl. Euresa) is eveneens uitgewerkt.

Groep, alsmede die welke bestaan tussen de verschillende entiteiten van de Groep, worden eveneens beschouwd.

∗∗ Op het vlak van de identificatie en opvolging van de verzekeringsrisico’s werken de betrokken leden van het RMCO
aan een aanpassing van de strategieën en het beleid inzake

Men onderscheidt twee types van voorname risico’s:

risicobeheer (aanvaarding, tarifering enz.), toegepast door de

∗∗ de verzekeringsrisico’s (meer bepaald de verzekeringsrisico’s

verschillende entiteiten van de groep, teneinde hun coheren-

in Niet-Leven: onderschrijving, ontoereikende voorziening en

tie en overeenstemming met de groepsvisie te onderzoeken.

catastroferisico);

Op termijn zullen algemene richtlijnen voor de groep worden

∗∗ de financiële risico’s (met name de renterisico’s, credit spread

uitgevaardigd.

en volatiliteitsrisico’s van de aandelen).
Het is belangrijk erop te wijzen dat de activiteiten in kwestie
De hoofdtaak van het ‘riskmanagement Groep’ (RMG) is advies-

bovenop de talrijke reeds bestaande taken van risicocontrole

verstrekking aan de directiecomités over de te nemen maatrege-

komen.

len, de uit te voeren activiteiten om zich ervan te verzekeren dat
een passend en coherent systeem van risicobeheer in de verschil-

Deze opvolging wordt door verschillende entiteiten ten laste

lende maatschappijen van de groep is ingesteld. De voornaamste

genomen (de erkende actuarissen, de actuariële departementen,

activiteiten die tot hiertoe plaatsvonden voor de invoering van

beheerscontrole, interne audit, informaticabeveiliging) en krijgt

een geïntegreerd risicobeheersysteem op het vlak van de P&V

concrete vorm via de uitstippeling van het beleid van tarifering,

Groep, betreffen:

aanvaarding en selectie van de risico’s, van reservering, kostenbe-

∗∗ Op het vlak van de kwantificering van de risico’s, invoering

heersing en herverzekering.

van interne risicobeheermodellen (econometrische / ALMmodellen van passiva – Leven en Niet-Leven enz.) gecentra-

Onder de overige risico’s bekleden de operationele risico’s om-

liseerd bij het RMG en geleidelijk stelselmatig toegepast op

wille van hun aard een bijzondere plaats. Het gaat immers om

alle activiteiten van de groep. Ook boordtabellen en stress-

risico’s in verband met onaangepaste of ontbrekende proce-

tests zijn uitgewerkt, om systematisch de risicopositie te

dures, individuen, systemen of die welke uit externe gebeurte-

kunnen analyseren (dit betrof tot hiertoe vooral de markt- en

nissen voortkomen. Dit omvat ook de wettelijke risico’s en de
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reputatierisico’s. Het beheer van deze risico’s is in drie hoofdlij-

∗∗ Het compliancebeleid, dat wordt gevoerd via de activiteiten

nen opgesplitst:

van een cel die onder de leiding van een compliance officer

∗∗ Het beleid van interne controle dat binnen de Groep door de

Groep werkt. Deze entiteit is belast met het toezicht op de

interne audit wordt gecoördineerd. De activiteiten in kwestie

naleving van de regels met betrekking tot de integriteit van

worden geregeld door een auditcharter dat door de Raad van

de verzekeraarsfunctie binnen de P&V Groep. De identifica-

Bestuur is goedgekeurd en dat de onafhankelijkheid van de

tie en evaluatie van de wettelijke en reglementaire risico’s,

functie van interne audit waarborgt. De verantwoordelijke

alsmede de reputatierisico’s behoren tot de bevoegdheid van

van de interne audit rapporteert aan het Auditcomité over

de compliancecel, die aan het riskmanagement Groep rap-

de opvolging van de aanbevelingen door de directie van

porteert in het kader van het ingestelde overleg.

de onderneming. In het raam van het ingevoerde overleg
baseert het riskmanagement Groep zich op die werken om

PARP-procedure

de kwalitatieve aspecten van de follow-up van die risico’s te
bevatten.

In 2008 heeft de P&V Groep een procedure ingesteld (PARP-

∗∗ Het beleid inzake informatieveiligheid, dat steunt op een

procedure genaamd), om, vóór de lancering van een nieuw pro-

basisnorm, met name de ‘BS 7799 Information Security’

duct (of van belangrijke wijzigingen aan bestaande producten)

en meer bepaald de volgende aspecten dekt: het beveili-

de financiële impact te ramen en de risico’s te analyseren. Deze

gingsbeleid, de organisatie en veiligheid van de informatie,

procedure omschrijft enerzijds het te volgen proces dat moet

het databeheer, de beveiliging van de human resources, de

uitmonden in een beslissing van het directiecomité (na advies

fysieke en milieuveiligheid, het beheer van de communicatie

van het RMCO) en, anderzijds, het soort van informatie dat ter

en de operaties, de toegangscontrole, de aanschaf, ontwikke-

beschikking moet zijn van de te raadplegen partijen (een PARP-

ling en wijziging van de informatiesystemen, het beheer van

document zal worden opgemaakt).

veiligheidsincidenten, het Business Continuity Management
(BCM). Het riskmanagement Groep steunt op de werken die

Solvency II

door de audit zijn uitgevoerd (cf. overlegprocedure), alsmede
op het driemaandelijks verslag dat door de contactpersonen

De P&V Groep volgt de evolutie van het Solvency II-project

van het activiteitengebied ‘informatica’ is opgemaakt, om

intens op. Dit gebeurt onder meer door de deelneming van

de kwalitatieve aspecten van de opvolging van de risico’s te

een aantal medewerkers aan werkgroepen over dit onderwerp

beoordelen.

(ARAB, AMICE, Assuralia, CEA e.d.m.).
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In de loop van 2008 hebben P&V Verzekeringen en VIVIUM deel-

Financiële crisis

genomen aan de 4e impactstudie (QIS4), die door de Europese
controleoverheid (CEIOPS) werd georganiseerd, voor een aan-

In december 2008 heeft de P&V Groep een instrument voor

zienlijk deel van de activiteiten Leven en Niet-Leven (zonder AO).

opvolging en simulatie ingevoerd, dat het mogelijk maakt de

Deze impactstudies moeten de standaardformules, alsmede de

impact te meten van een aantal parameters op de verwachte

door CEIOPS voorgestelde parameters voor de bepaling van de

evolutie van de solvabiliteitsmarge en dit op het vlak van de

solvabiliteitsratio Solvency II testen.

vennootschaps- en geconsolideerde rekeningen.

Dossier vrijstelling

Gedetailleerde informatie over de risico’s en onzekerheden

Krachtens wettelijke bepalingen kan de CBFA de verzekeringson-

Marktrisico’s

dernemingen vrijstellen van de verplichting tot het doteren van

Het gaat om risico’s die voortspruiten uit de volatiliteit van de

de ‘knipperlicht’-voorziening op voorwaarde dat zij beschikken

prijs van de markt van de financiële instrumenten, die een impact

over een beheermethode van activa en passiva waarmee ze aan-

heeft op de waarde van de activa en passiva van de betrokken

tonen dat ze kunnen voldoen aan het geheel van hun toekom-

onderneming. Ze weerspiegelen op treffende wijze de niet-over-

stige verbintenissen voortvloeiend uit de verzekeringscontracten

eenkomst die structureel bestaat tussen de activa en passiva,

waarvoor die voorziening moet worden aangelegd.

meer bepaald wat hun duur betreft. Het renterisico is vooral

De beoordeling van het vrijstellingsdossier door de CBFA betreft

present in de levensverzekering, gelet op de lange duur van

niet enkel de kwantitatieve aspecten, met name de kwaliteit van

sommige contracten tegen rentevoeten van 4,75 %. Dit risico van

de aangewende interne modellen en de resultaten die deze ople-

herbelegging is in de verzekeringswereld welbekend en wordt

veren, maar ook de kwalitatieve aspecten met betrekking tot het

strikt opgevolgd door de CBFA, die erop toeziet dat het verschil

beheer van het geheel van de risico’s, alsmede de inhoud van de

in rentevoet zo nodig correct wordt geprovisioneerd.

ingediende ontwikkelingsplannen.
De onderneming volgt en bewaakt dit renterisico met behulp
In 2008 heeft VIVIUM een vrijstellingsdossier ingediend. Dit

van een ALM-model (Asset & Liability Management) dat intern

betrof een aanzienlijk deel van de portefeuilles Leven van

is ontwikkeld.

VIVIUM.
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In het algemeen wordt, inzake de raming van de marktrisico’s,

Kredietrisico - herverzekering

een ‘Value-at-risk’ (Var) indicator gebruikt, die het potentieel

Meer dan 85 % van de vorderingen op herverzekeraars zijn

structureel verlies berekent ingeval van ongunstige gebeurte-

gedekt door deposito’s.

nissen, waarbij rekening wordt gehouden met een horizon van
behoud van een jaar en een vooraf bepaald vertrouwensinterval

Verzekeringsrisico’s

(bijvoorbeeld 99,5 %). Om een dergelijk instrument te ontwer-

De verzekeringsactiviteit steunt op een risico-overdracht door

pen, is het onder meer nodig een econometrisch model te kiezen

de houder van een verzekeringspolis aan de verzekeringsmaat-

dat in staat stelt op stochastische wijze, evolutiescenario’s van

schappij, die zo de verschillende risico’s in verzekeringsporte-

de financiële markten te genereren.

feuilles kan groeperen (mutualisering van de risico’s).

Kredietrisico

De verzekeringsrisico’s komen voornamelijk voort uit de onze-

Het kredietrisico wordt werkelijkheid wanneer een klant of

kerheid, op het ogenblik van de verkoop van een verzekerings-

tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nako-

product, over het peil van de vergoedingen die in de toekomst

men. Deze situatie spruit vooral voort uit de insolventie van de

zullen moeten worden uitbetaald. Deze risico’s kunnen zich soms

klant of tegenpartij. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen

pas na vele jaren verwezenlijken.

het kredietrisico dat achter beleggingsactiviteiten schuilgaat en
dat, met betrekking tot een herverzekeraar die in gebreke blijft.

In Niet-Leven omvatten de verzekeringsrisico’s hoofdzakelijk het
onderschrijvingsrisico, het risico van onvoldoende voorziening

Kredietrisico - beleggingen

en het catastroferisico. In Leven zijn de voornaamste risico’s het

De meerderheid van de leningen wordt verstrekt in het kader

sterfterisico, het levensduurrisico en het invaliditeitsrisico.

van vastgoedbeleggingen waarvan de expertisewaarde hoger is

De P&V Groep beheert de verzekeringsrisico’s via een glo-

dan het leningsbedrag in voor 100 % gehouden filialen. De por-

bale aanpak die een permanente opvolging van de voornaamste

tefeuille hypothecaire leningen voor particulieren is van geringe

betrokken indicatoren combineert met een geregelde aanpassing

omvang (minder dan 10 % van de totale activa) en het debetri-

van het acceptatiebeleid, de tarifering, het beleid inzake voorzie-

sico is ook daar beperkt.

ningen en herverzekering.
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Onderschrijvingsrisico in Niet-Leven

actuariële methodes worden aangewend om na te gaan of deze

Het gaat vooral om het risico betreffende een onaangepastheid

voorzieningen voldoen. De uitgevoerde tests laten besluiten

van de tarieven waartegen de nieuwe zaken worden gesloten.

tot voorzieningen waarvan het peil 99,5 % waarschijnlijkheid

Met uitzondering van de catastroferisico’s, die in een specifieke

overschrijdt.

categorie worden ondergebracht (zie hieronder), worden deze
risico’s beheerd aan de hand van duidelijke en strikte instructies

Catastroferisico

op het vlak van het acceptatie- en selectiebeleid van de risico’s

De weerslag van een catastroferisico is in hoge mate beperkt

en hun tarifering. Eventuele afwijkingen worden uitsluitend

dankzij de invoering van een omzichtig herverzekeringsprogram-

toegekend door bevoegd en ervaren personeel. Gespecialiseerde

ma, dat specifiek op de gedekte risico’s is afgestemd. Naast een

actuarissen voeren geregeld controles uit op grond van instru-

bescherming per risico, herverzekert P&V zich tot het peil van de

menten voor statistisch onderzoek, teneinde te waken over een

tweehonderdjarige gebeurtenis, wat verder gaat dan de gebrui-

passende correctie van de voorgestelde voorwaarden.

kelijke praktijken op de markt. Wat het overstromingsrisico
betreft, worden de risico’s op grond van een bijzonder verfijnd

Risico van ontoereikende voorzieningen in Niet-Leven

onderzoek geselecteerd.

Zodra een schadegeval wordt aangegeven, worden er voorzieningen aangelegd. Het departement ‘schadegevallen’ bepaalt deze

Sterfterisico

voorzieningen op forfaitaire of analytische wijze, per dossier,

Het sterfterisico is gekoppeld aan een verhoging van het bedrag

volgens precieze procedures. In elke fase van het dossier wor-

van de vergoedingen die de maatschappij moet uitkeren, ten

den de ramingen van uit te keren bedragen herzien, onder meer

gevolge van het feit dat de verzekerden niet zo lang leven als

rekening houdend met bijkomende inlichtingen. Voorzieningen

verwacht. Dit kan zich onder meer voordoen bij contracten

voor gebeurde maar nog niet gemelde schade (IBNR) worden

van het type tijdelijke verzekeringen. Gelet op de algemene

eveneens aangelegd.

vooruitzichten van verlenging van de levensverwachting en de
ingevoerde onderschrijvingsmodaliteiten, is het sterftecijfer met

Het risico waarvan hier sprake, is dat van ontoereikende voorzie-

betrekking tot de bestaande portefeuille op dit ogenblik niet

ningen ten opzichte van de vergoedingen die uiteindelijk effectief

hoog. Dit risico kan echter toenemen indien er epidemieën zou-

zullen moeten worden betaald. Dit risico is bijzonder hoog voor

den uitbreken of ingeval van een ernstig ongeluk. Een herverze-

sommige takken van activiteit waar het soms lang duurt voor-

keringsverdrag maakt het mogelijk dit risico te beperken, althans

aleer het totale bedrag van de vergoeding kan worden bepaald

wat de accidentele factor ervan betreft.

(bv. in BA lichamelijke letsels). Verschillende statistische en
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Levensduurrisico

zen onder meer de bepaling en evaluatie van de operationele

Het levensduurrisico houdt verband met een toename van de

risico’s aan de hand van een auditplan. Deze activiteiten worden

bedragen die de maatschappij moet betalen ten gevolge van

geregeld door een auditcharter dat door de raad van bestuur

het feit dat de verzekerden langer leven dan verwacht. Het

is goedgekeurd en dat de onafhankelijkheid van de functie van

verwezenlijkt zich onder meer in portefeuilles die voorzien in

interne audit waarborgt. De verantwoordelijke van de interne

uitkeringen zoals renten, in de levensverzekering maar ook in de

audit rapporteert aan het Auditcomité over de opvolging van de

arbeidsongevallen en in de niet-levensverzekering. In de levens-

aanbevelingen door de directie van de onderneming. In het kader

verzekering komt dit risico zelden voor, want de portefeuille

van het ingevoerde overleg baseert het riskmanagement Groep

bevat weinig lijfrenten. In AO (arbeidsongevallen) worden aan-

zich op die werken om de kwalitatieve aspecten van de follow-up

vullende voorzieningen aangelegd op basis van de sterftecijfers

van die risico’s te bevatten.

die toepasbaar zijn op de recentste schaden.
Men onderscheidt de volgende voornaamste risicocategorieën:
Invaliditeitsrisico
Het invaliditeitsrisico dekt de onzekerheid over het bedrag van

Risico’s van onderbreking van de activiteiten ten gevolge van

de vergoedingen voor een hogere invaliditeitsgraad dan de

externe gebeurtenissen (bv. catastrofe), interne gebeurtenissen en

verwachte. In onze portefeuille gaat het vooral om aanvullende

de informaticarisico’s.

waarborgen die in sommige levensverzekeringen begrepen zijn.

De P&V Groep heeft een beleid inzake informatieveiligheid uit-

Het aandeel van die contracten is evenwel zeer gering in ver-

gewerkt, dat steunt op een basisnorm, met name de ‘BS 7799

houding tot het totale incasso. Bovendien wordt een omzichtig

Information Security’ en meer bepaald de volgende aspecten

berekende verouderingsreserve aangelegd.

dekt: het beveiligingsbeleid, de organisatie van de informatieveiligheid, het databeheer, de beveiliging van de human resources,

Operationele risico’s

de fysieke en milieuveiligheid, het beheer van de communicatie

Het gaat om het verliesrisico ten gevolge van de onjuistheid

en de operaties, de toegangscontrole, de aanschaf, ontwikkeling

of het ontbreken van procedures, individuen, systemen of ten

en wijziging van de informatiesystemen, het beheer van veilig-

gevolge van externe gebeurtenissen.

heidsincidenten, het Business Continuity Management (BCM).
Het verschil tot de opgelegde normen wordt geregeld bepaald

De interne audit van de Groep coördineert de werken van de

en actieplannen worden uitgevoerd om de vooropgestelde veilig-

interne audit binnen de verschillende entiteiten. Die behel-

heidsdoelen te bereiken.
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Een Business Continuity Plan (BCP) dat het geheel van de

Wettelijke en reglementaire risico’s, reputatierisico’s

maatregelen bevat die moeten worden genomen in geval van

De compliancecel die onder de leiding van een Compliance

volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten, is

Officer Group werkt, is belast met het toezicht op de naleving

opgemaakt.

van de regels met betrekking tot de integriteit van de verzeke-

De oorzaken van een dergelijke gedeeltelijke of gehele staking

raarsfunctie binnen de P&V Groep. De bepaling en evaluatie van

van activiteit kunnen verscheiden zijn:

die risico’s vallen onder de bevoegdheid van de compliancecel,

∗∗ gehele of gedeeltelijke vernieling en/of ontoegankelijkheid

die het riskmanagement groep informeert in het raam van de

van de operationele gebouwen;
∗∗ niet-beschikbaarheid 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 operationeel. 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.
Het riskmanagement Groep steunt op de werken die door de audit
zijn uitgevoerd (cf. overlegprocedure), alsmede op het driemaandelijks verslag dat door de contactpersonen van het activiteitengebied ‘informatica’ is opgemaakt, om de kwalitatieve aspecten van
de opvolging van de betrokken risico’s te beoordelen.

uitgestippelde overlegprocedure.

P&V Groep
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Teamwerk? Dat is elkaar
begrijpen, jezelf in vraag
durven stellen én je eigen
verantwoordelijkheden
durven nemen.
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5.1 Human resources
Strategie van het HR-departement
Het departement Human Resources draagt bij tot de strategie
en de groei van de P&V Groep door het invoeren van efficiënte
HR-processen en -middelen die als doel hebben permanent de
competenties van de P&V Groep te optimaliseren en de directies te begeleiden, betrekken en stimuleren in het beheer en de
ontwikkeling van de medewerkers met respect voor de waarden
van de Groep: integriteit en eerlijkheid, respect voor het individu
en engagementen, prestatie- en resultaatgerichtheid, solidariteit,
expertise, klantgerichtheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Onze ambitie vertaald in de HR-processen en de HR-organisatie
Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Wij willen hen
de kans geven hun arbeidspotentieel maximaal tot ontplooiing
te laten komen.
Het departement Human Resources reikt dan ook een model
aan dat de ontplooiing van dit menselijk kapitaal mogelijk maakt.
Met dit model wordt de strategie van de P&V Groep omgezet
in HR-doelstellingen, dankzij de invoering van processen zoals
performantiebeheer, opleiding en ontwikkeling, talentenbeheer
enz.

Op 31 december 2008 telt het geheel van de
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5.1.1 BaLANs

P&V Groep 2001 personen, waaronder 1023

aantal

vte (*)

m

v

hoger
onderwijs

%

790
1051
68
58
13
21

740,0
959,5
66,4
46,0
11,1
20,4

461
486
33
26
3
14

329
565
35
32
10
7

392
702
16
43
13
14

49,6
66,8
23,5
74,1
100,0
66,7

2.001

1.843,4

1.023

978

1.180

59,0

51,1 %

48,9 %

mannen (51,1 %) en 978 vrouwen (48,9 %).
Wat de basisopleiding betreft, zijn 56 % van de
medewerkers houder van een diploma hoger
onderwijs (niet-universitair en universitair).

P&V (incl. P&V Luxemburg)
VIVIUM
Actel
Euresa-Life
Arces
Piette & Partners
TOTAaL
(*) voltijds equivalenten
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De Ombudsdienst van de P&V Groep

Toegankelijker en sneller

P&V was in 1976 de eerste verzekeraar in België die een eigen

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemin-

ombudsman aanstelde. Al meer dan dertig jaar is de dienst een

gen, stelde in 2008 nieuwe gedragsregels voor om de toegan-

belangrijke gesprekspartner van klanten en distributiepartners

kelijkheid en de snelheid van de ombudsdiensten in de sector

en een katalysator voor structurele verbeteringen in de werking

te verbeteren. Alle vennootschappen van de groep hebben die

van onze maatschappijen.

gedragsregels aanvaard, nadat onze medewerkers binnen de

5.2 Kwaliteit

vereniging trouwens actief hebben meegewerkt aan de totstandDe medewerkers van de Ombudsdienst beoordelen elke klacht

koming ervan.

objectief en onpartijdig. Ze luisteren naar het probleem, onderzoeken of onze maatschappijen de contractuele voorwaarden

Naar buiten toe maakt de P&V Groep zijn Ombudsdienst bekend

correct hebben nageleefd, geven uitleg aan de klant in een hel-

via zijn internetsites en de algemene voorwaarden. Maar ook aan

dere taal en zoeken naar een billijke oplossing.

de bekendheid binnen de Groep wordt gewerkt. Het is immers
essentieel dat ook onze afdelingen en de makelaars en agenten

De Ombudsdienst registreert en analyseert de klachten en

de klanten zo nodig verwijzen naar de Ombudsdienst van de

bespreekt zijn bevindingen op geregelde tijdstippen met de

Groep.

directie. Om herhaling van fouten te vermijden en de dienstverlening systematisch te verbeteren, wijst de dienst op structurele

Wie contact heeft opgenomen met de Ombudsdienst krijgt bin-

problemen en doet suggesties voor verbeteringen.

nen drie werkdagen een ontvangstmelding met meer informatie
over zijn klacht en de manier waarop ze zal worden behandeld.

In 2008 opende de ombudsdienst 373 dossiers voor P&V

De Ombudsdienst stelt alles in het werk om op elke klacht een

Verzekeringen en Actel en 395 voor VIVIUM.

definitief antwoord te geven binnen één maand. Waar mogelijk
formuleert de Ombudsdienst het antwoord sneller. In complexere dossiers waar die termijn niet haalbaar is, informeren
de Ombudsdienstmedewerkers de klant tijdig over de stand van
het dossier en de reden waarom ze nog geen definitief antwoord
kunnen geven.
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Om nog beter aan deze verbintenissen te kunnen voldoen,
staat voor 2009 een reorganisatie en een uitbreiding van de
Ombudsdienst op stapel.
Klachten tijdig herkennen
De Ombudsdienst zal binnenkort een aangepaste vorming uitwerken waardoor medewerkers die dagelijks in contact staan
met onze tussenpersonen en klanten, snel een klacht kunnen
herkennen en behandelen. Daarnaast worden ook naar de tussenpersonen zelf initiatieven opgestart, want zij blijven onze
belangrijkste schakel met de klanten. De bedoeling is dat zowel
de tussenpersonen als onze medewerkers, van bij het eerste
teken van ontevredenheid van de klant, meteen een adequate
opvang kunnen bieden.
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5.3 Maatschappelijk engagement
De P&V Groep heeft een traditie van solidariteit en engage-

Voorts geeft de stichting in eigen land kansen en middelen aan

ment tegenover de samenleving. Sinds de jaren 30 van de

de talrijke initiatieven die werken tegen uitsluiting van jongeren.

vorige eeuw investeert de Groep een belangrijk deel van zijn

Op Europees vlak werkt de Stichting P&V samen met stichtingen

winsten in sociale doeleinden. Tegenwoordig uit deze maat-

van de sociale economie in Italië, Frankrijk en Spanje.

schappelijke betrokkenheid zich enerzijds in de Stichting P&V
en anderzijds in de sponsoring van projecten die voor onze

In 2008 sloot de Stichting P&V het project Spot-On af en startte

onderneming waardevol zijn.

ze een Europees project op.

Stichting P&V

Spot-On
Maatschappelijk kwetsbare jongeren vinden moeilijk de weg

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die opkomt

naar het verenigingsleven. Daarom riep de Stichting P&V - met

tegen de uitsluiting van jongeren en hen aanzet tot actief bur-

de steun van de Nationale Loterij - de jeugdhuizen en jeugdbe-

gerschap. Onder uitsluiting verstaat de stichting alle factoren

wegingen in ons land op om een voorstel uit te werken voor een

die maken dat jongeren geen volwaardige kans krijgen om

muzikale happening waarmee ze ook deze jongeren bereiken. De

economisch, politiek, sociaal of cultureel te participeren in onze

stichting ontving 73 dossiers, waarbij in totaal ruim 200 jonge-

samenleving: omdat ze zich politiek onvoldoende kunnen uiten

renorganisaties betrokken waren.

of zich niet kunnen verenigen, omwille van hun religie of filosofische overtuiging, hun etnische afkomst, omdat ze gehandicapt

In april 2008 werden de winnaars bekend gemaakt in de

zijn, omdat ze in een achtergestelde buurt leven.

Brusselse Ancienne Belgique. Drie jeugdhuizen ontvingen een
cheque van 12.500 euro om later in het jaar hun evenement te

Bij haar projecten kent de Stichting P&V de jongeren een bij-

organiseren. 15 andere laureaten kregen een financiële steun van

zonder actieve rol toe. Met de steun van experten geven ze zelf

2500 euro.

de projecten vorm, van bij de start tot aan de verdeling van het
budget onder de geselecteerde initiatieven. Voor die jongeren
is dit samenwerken in heel divers samengestelde groepen een
leerschool in democratisch burgerschap. Veel jongeren uit deze
groepen blijven zich achteraf engageren in de maatschappij.
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Burgerschap, Interculturaliteit, Dialoog

Movement, een beweging van intussen drie miljoen leden die

In 2008 startte de Stichting P&V - samen met stichtingen uit

de Indiase autoriteiten niet meer naast zich neer kunnen leggen.

Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en Roemenië - het project

Haar werk vertaalt zich stilaan in wetgeving. Zo is het sinds 2006

Burgerschap, Interculturaliteit, Dialoog. Elke stichting bege-

in heel India verboden om kinderen jonger dan veertien tewerk

leidde een groep van een vijftigtal vrijwillige burgers die in vijf

te stellen in huizen, hotels en restaurants.

eendaagse ontmoetingen werkten aan een thema rond inter-

Simone Susskind is een kind van Joodse immigranten die in de

culturele dialoog. In België bracht de Stichting P&V een groep

jaren 30 naar België kwamen. Al veertig jaar vecht ze voor vrede

Nederlandstalige en Franstalige burgers bij elkaar om na te den-

tussen Joden en Palestijnen. Al even lang spreekt ze zich uit voor

ken over manieren om de dialoog tussen de taalgemeenschap-

een onafhankelijke Palestijnse staat, naast Israël, als middel om

pen te intensiveren.

dat te bereiken. Eind jaren tachtig was ze de organisator van
Give Peace A Chance en Women Speak Out, twee conferenties

De Europese Commissie selecteerde Burgerschap, Intercultu-

waarin vooraanstaande Joden en Palestijnen met elkaar in dia-

raliteit, Dialoog als een van de projecten in het kader van het

loog traden. Maar ook nu nog, als voorzitter van Actions in the

programma Europa voor de burger. De besluiten van het project

Mediterranean en als drijvende kracht achter de International

worden door de Europese denktank Pour la Solidarité verwerkt

Women’s Commission, brengt ze joden, moslims en Europeanen

in een didactische gids met aanbevelingen over de interculturele

langs beide oevers van de Middellandse Zee met elkaar in con-

dialoog.

tact. Simone Susskind beklemtoont sterk de rol van de vrouw in
het vinden van een duurzame vrede.

Burgerschapsprijs
In oktober 2008 reikte de Stichting P&V voor de vierde keer de

Met de Burgerschapsprijs bekroont de Stichting P&V personen

Burgerschapsprijs uit. Die ging naar twee sterke vrouwen die in

of organisaties die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor

moeilijke omstandigheden blijven strijden voor een betere wereld.

een open, democratische en tolerante samenleving. De vorige
laureaten waren de mensenrechtenactiviste Khady Koita (2007),

Jeanne Devos kreeg de prijs voor haar inzet voor de circa 90

zanger-kunstenaar Wannes Van de Velde en filmregisseurs Jean-

miljoen vrouwen en kinderen die als huispersoneel werken in

Pierre en Luc Dardenne (2006), vrouwenrechtenactiviste Fadéla

India. Jarenlang werkten zij zonder statuut in omstandigheden

Amara en de Amsterdamse burgemeester Job Cohen (2005).

die veel weg hadden van slavernij. Jeanne Devos is erin geslaagd
deze mensen te verenigen in de National Domestic Workers’

www.stichtingpv.be
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maatschappelijk engagement

BIVV
P&V Verzekeringen steunt al ruim tien jaar de gordelcampagne
van het BIVV. Om zich bij een aanrijding zoveel mogelijk te
beschermen, is de gordel nog altijd de goedkoopste en effectiefste veiligheidsuitrusting in de wagen. Steeds meer mensen
zijn zich daarvan bewust, maar de boodschap jaarlijks herhalen
is nodig om de gordeldracht nog meer te doen stijgen. En dat
is onmisbaar, want ons land heeft nog altijd een achterstand
tegenover de buurlanden.
www.bivv.be
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5.4 Duurzame ontwikkeling
Prinses Elisabethbasis

Ecologische voetafdruk

De P&V Groep is een van de financiële partners van de Prinses

Zelf probeert de P&V Groep de ecologische voetafdruk van de

Elisabethbasis op Antarctica, het project van de International

groep en zijn medewerkers te verminderen.

Polar Foundation onder leiding van ontdekkingsreiziger Alain
Hubert en de professoren André Berger (UCL) en Hugo Decleir

Op het vlak van energiebesparing streeft de P&V Groep ernaar

(VUB).

energiezuinige gebouwen op te trekken en bij de renovatie van
bestaande gebouwen zuinige technologieën te introduceren.

Deze Belgische Zuidpoolbasis, die op 15 februari 2009 officieel

Regelmatig worden energieaudits uitgevoerd om te weten waar

werd ingehuldigd, is de eerste in haar soort die volledig draait

we deze inspanningen nog verder kunnen verbeteren. Wat de

op hernieuwbare energie. Wetenschappers onderzoeken er de

recycling betreft, worden papier en afval in de voornaamste

mechanismen die aan de basis liggen van onze klimaatverande-

gebouwen van de groep gesorteerd.

ring.
Op het vlak van woon-werkverkeer zet de P&V Groep, met
Naast deze wetenschappelijke missie vervult de International

behulp van een aantal stimuli, zijn medewerkers ertoe aan de

Polar Foundation ook een educatieve opdracht. Via een onder-

fiets of het openbaar vervoer te gebruiken, of te carpoolen.

wijsprogramma worden jongeren geïnformeerd over klimaatverandering, poolonderzoek en duurzame ontwikkeling, maar vooral

In 2009 start de P&V Groep, samen met zijn Europese partner-

worden ze gestimuleerd om zelf actie te ondernemen om de

maatschappijen binnen Euresa, een project op rond duurzame

negatieve impact op het milieu te reduceren.

ontwikkeling en de compensatie van onze CO2-uitstoot.

www.polarfoundation.org
www.antarcticstation.org
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corporate governance

6.1 Corporate governance
De P&V Groep heeft een beleidsstructuur ingevoerd conform

Deze verschillende raden van bestuur vergaderen minstens

de beginselen van corporate governance en met inachtneming

zesmaal per jaar. In hun midden werden twee gespecialiseerde

van zijn historische waarden.

comités opgericht:
∗∗ Het Auditcomité, dat tot taak heeft de Raad van Bestuur bij

De P&V Groep heeft in het geheel van zijn verzekeringsmaat-

te staan in zijn werk van toezicht. Het bestaat uit de onafhan-

schappijen een beleidsstructuur ingevoerd die de verantwoor-

kelijke bestuurders en vergadert minstens viermaal per jaar.

delijkheid opsplitst: de leiding van de activiteiten wordt waarge-

∗∗ Het Remuneratiecomité, dat tot taak heeft de Raad van

nomen door het Directiecomité, terwijl de Raad van Bestuur het

Bestuur bij te staan in de vastlegging en de uitvoering van

algemeen beleid, de strategie en de controle op het management

het remuneratiebeleid. Het wordt gevormd door twee onaf-

uitstippelt.

hankelijke bestuurders en voorgezeten door de voorzitter
van de Raad van Bestuur.

De raden van bestuur van P&V Verzekeringen, P&V Herverzekering,
P&V Gemeenschappelijke Kas en Actel zijn samengesteld uit:

Sommige leden van het Directiecomité zetelen eveneens als

∗∗ 7 bestuurders, leden van het Directiecomité;

bestuurder in de andere maatschappijen van de groep: Euresa-

∗∗ 6 bestuurders die de referentievennoten vertegenwoordigen;

Life, Piette & Partners en Arces. Deze beleidsstructuur stelt de

∗∗ 4 bestuurders die onafhankelijk zijn ten opzichte van de refe-

P&V Groep in staat zijn organisatie te rationaliseren, de resulta-

rentievennoten en van het management.

ten van de synergieën tussen zijn maatschappijen te maximaliseren, de continuïteit van het beleid te verzekeren en te waken

Dezelfde personen zetelen eveneens in de Raad van Bestuur

over de coherente toepassing van de strategie in alle entiteiten

van VIVIUM. Eind september 2007 voegden zich hierbij de

van de groep.

vertegenwoordigers van onze nieuwe partners binnen het aandeelhoudersschap van VIVIUM: Macif (1 vertegenwoordiger),

Bovendien blijven de referentievennoten van de P&V Groep,

Maif (1 vertegenwoordiger) en Unipol Gruppo Finanziario (2

die binnen de cvba PSH zijn gegroepeerd, borg staan voor de

vertegenwoordigers). VIVIUM heeft eveneens een bijkomende

binding van deze maatschappijen met de wereld van de sociale

onafhankelijke bestuurder.

economie.
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6.2 Samenstelling van de bestuursorganen
P&V verzekeringen – P&V herverzekering
P&V gemeenschappelijke kas - Actel

vivium

raad van bestuur

auditcomité

raad van bestuur

auditcomité

Niet-uitvoerende bestuurders
Guy Peeters, Voorzitter
Bernard De Backer, Ondervoorzitter
Dirk Boogmans (*)
Alain Clauwaert
Armel Dumortier (*)
Jean-François Hoffelt
William Janssens
Herwig Jorissen
TM Consulting BVBA(*)
vertegenwoordigd door Tony Mary
Jean-Marie Reinhard (*)
Uitvoerende bestuurders
Jacques Forest
Jean-Pierre Baland
Michel Bouvy
Francis Colaris
Wilfried Neven
Hilde Vernaillen
Martin Willems

Dirk Boogmans, Voorzitter
Armel Dumortier
TM Consulting BVBA
vertegenwoordigd door Tony Mary
Jean-Marie Reinhard

Dirk Boogmans, Voorzitter
Armel Dumortier
Geformex SPRL, vertegenwoordigd
door Max Hoogstoel
Jean-Marie Reinhard
TM Consulting BVBA
vertegenwoordigd door Tony Mary

directiecomité

(*) Onafhankelijke bestuurders

Niet-uitvoerende bestuurders
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 BVBA (*)
vertegenwoordigd door Tony Mary
Uitvoerende bestuurders
Jacques Forest
Jean-Pierre Baland
Michel Bouvy
Francis Colaris
Wilfried Neven
Hilde Vernaillen
Martin Willems

Jacques Forest, Voorzitter
Jean-Pierre Baland
Michel Bouvy
Francis Colaris
Wilfried Neven
Hilde Vernaillen
Martin Willems
algemeen gevolmachtigde
P&V Luxemburg	
Jean-Pierre Quairiere

remuneratiecomité
Guy Peeters, Voorzitter
TM Consulting BVBA
vertegenwoordigd door Tony Mary
Jean-Marie Reinhard
college van commissarissen
Francis Wilmet en Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door Pierre
Anciaux en Peter Telders

remuneratiecomité
Guy Peeters, Voorzitter
Jean-Marie Reinhard
TM Consulting BVBA
vertegenwoordigd door Tony Mary
college van commissarissen
Francis Wilmet en Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door Pierre
Anciaux en Peter Telders

directiecomité
Jacques Forest, Voorzitter
Jean-Pierre Baland
Michel Bouvy
Francis Colaris
Wilfried Neven
Hilde Vernaillen
Martin Willems
(*) Onafhankelijke bestuurders
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PIETTE & PARTNERS

EURESA-LIFE

ARCES

raad van bestuur

raad van bestuur

raad van bestuur

Niet-uitvoerende bestuurders
Jacques Forest, Voorzitter
Michel Bouvy
Francis Colaris
Wilfried Neven
Hilde Vernaillen
Martin Willems
Uitvoerende bestuurders
Roland Barbier
Guy Piette

Jacques Forest, Voorzitter
Jean-Pierre Baland
Michel Bouvy
Jean-Paul Challet
Francis Colaris
Thierry Jeantet
Fabrizio Tei
Paul Vanderveken
Martin Willems

Francis Colaris
Michel Bouvy
Marc Vanderschueren
Thierry Ronvaux,
Afgevaardigd bestuurder

effectieve directie	
Guy Piette, Afgevaardigd bestuurder
Roland Barbier, Directeur-generaal
college van commissarissen
Francis Wilmet en Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door Pierre
Anciaux en Peter Telders

Directeur-generaal	
Jean-Pierre Quairiere
Commissaris
NV Ernst & Young vertegenwoordigd
door Jean-Marie Gischer

effectieve directie	
Thierry Ronvaux,
Dominique Bonboire
Marc Vanderschueren
Commissaris
Jean-Louis Servais
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6.3 Raad der Gebruikers
De Raad der Gebruikers is opgericht bij beslissing van de
Algemene Vergadering van 16 juni 1997. Hij heeft tot taak het
consumentgericht beleid van P&V Verzekeringen te garanderen en te leiden, teneinde de banden met onze verzekerden
nauwer aan te halen.
De Raad der Gebruikers is een consultatief orgaan, dat proactief wil inspelen op de verwachtingen en behoeften van de
verzekerden. Hij dient deze verwachtingen te formuleren en
kwaliteitsverbeteringen voor te stellen. Door aldus de waarde te
verhogen van de producten die we onze verzekerden aanbieden,
versterken we tevens zijn betrokkenheid.
Om zijn taak naar behoren te volbrengen, vergadert de Raad der
Gebruikers viermaal per jaar. Op deze bijeenkomsten bestudeert
hij de resultaten van de geregeld onder onze verzekerden gehouden tevredenheidsenquêtes, alsmede de nieuwe producten of
diensten die P&V heeft ontwikkeld. Vervolgens kan hij de nodige
verfijningen voorstellen.
De Raad der Gebruikers is samengesteld uit de institutionele
klanten van P&V Verzekeringen. Daarnaast zetelen ook vertegenwoordigers van de administraties, openbare besturen, alsook
de mandatarissen die optreden als woordvoerder van hun leden,
zoals de vakverenigingen, de ziekenfondsen en de verenigingen.
Tot zijn leden behoren eveneens de vertegenwoordigers van de
kaderleden en bedienden van de onderneming.

Goed advies is het
topje van de ijsberg
die vakkennis heet.
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Verantwoordelijke van deze publicatie
Marnic Speltdoorn
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P&V Verzekeringen

P&V Luxemburg

VIVIUM

Actel

Piette & Partners

Euresa-Life

Arces

Koningsstraat 151
1210 Brussel
02/250 91 11
CBFA 0058
RPR 0402 236 531
www.pv.be

5a, Rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
00352/47 46 45 1
www.vivium.lu

Koningsstraat 153
1210 Brussel
02/406 35 11
CBFA 0051
RPR 0404 500 094
www.vivium.be

de Ligne straat 13
1000 Brussel
02/229 67 11
CBFA 2279
RPR 0440 903 008
www.actel.be

Casinoplein 6
8500 Kortrijk
056/22 08 00
CBFA 1037
RPR 0448 811 575
www.pnp.be

5, Rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
00352/25 42 59 1
www.euresa-life.lu

Route des Canons 3
5000 Namur
081/74 43 44
CBFA 1400
RPR 0455 696 397
www.arces.be
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