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De brutale financiële crisis die we in het voorjaar van 2008
hebben gekend, heeft regeringen en centrale banken ertoe
gedwongen sommige financiële instellingen onverwijld te hulp
te snellen en herstelplannen uit te werken. Dankzij dit beleid
kon een systeemcrisis van het bankstelsel worden afgewend
en konden de financiële markten enigszins herademen.
Jammer genoeg hebben die maatregelen de zwaarste economische
recessie op wereldvlak sinds de laatste zes decennia niet kunnen
voorkomen, wat vanaf eind 2008 heeft geleid tot een verarming van
de gezinnen, een vertraging van de activiteiten van de bedrijven, een
stijging van de werkloosheid en een steeds grotere schuldenlast
van de overheid. Weliswaar is zich in het tweede semester van
2009 een licht herstel beginnen af te tekenen, maar dit is nog te
zwak om de toename van de werkloosheid af te remmen en de
financiële situatie van de ondernemingen aanzienlijk te verbeteren.
De overheidsfinanciën, van hun kant, blijven bijzonder zorgwekkend.

Jacques Forest
Voorzitter van
het Directiecomité van
P&V Verzekeringen,
P&V Gemeenschappelijke Kas,
P&V Herverzekering,
VIVIUM en
Actel

p. 6

Voorzitter van
de Raad van Bestuur van
Euresa-Life en Piette & Partners

In deze moeilijke en onzekere context heeft de P&V Groep, waarvan
alle vennootschappen het boekjaar sluiten met uitstekende resultaten,
in 2009 een gedeelte van de eigen middelen die hij in 2008 verloren
had, kunnen terugwinnen. Hij is er ook in geslaagd zijn marktaandeel
te verstevigen, zijn technische resultaten te verbeteren en tevens
een ambitieus bezuinigingsprogramma uit te voeren. Bovendien is
voortgang gemaakt met de geleidelijke integratie van de verschillende
onderdelen van de Groep.
Hiermee geeft de P&V Groep blijk van zijn soliditeit en stabiliteit, wat
meer dan ooit voor de verzekerden en tussenpersonen die de Groep
hun vertrouwen schenken, een belangrijke garantie is. In 2010 zal
de Groep zijn inspanningen voortzetten. Zijn stabiliteit veronderstelt
immers activiteiten die op gezonde technische grondslagen steunen,
en berust op een strikte kostenbeheersing en een nauwgezet
risicobeleid. Anderzijds, hangt onze ontwikkeling nauw samen met

Woord van de voorzitter

de getrouwheid van onze klanten en tussenpersonen, aan wie we
een kwaliteitsvolle service moeten bieden: om die reden wordt hun
tevredenheidsgraad trouwens geregeld opgevolgd.
Om in de huidige economische en financiële omgeving beter met
deze uitdagingen om te gaan, heeft de P&V Groep een nieuw
organisatiemodel aangenomen, dat geconcentreerder en tegelijkertijd
soepeler is. De implementatie zal over twee jaar voltooid zijn.
Anderzijds heeft de Groep in januari 2010 Hilde Vernaillen aangeduid
als vicevoorzitter van het Directiecomité. In juni 2011 zal ze me
opvolgen als voorzitter van het Directiecomité. Hierdoor wordt een
harmonische en geleidelijke overgang mogelijk gemaakt.
Ten slotte wens ik Bernard De Backer te bedanken voor zijn jarenlange
inzet voor de Groep. Eind december 2009 heeft hij ontslag genomen
uit de Raden van Bestuur van P&V en VIVIUM naar aanleiding van zijn
vertrek op pensioen.
Ik twijfel er niet aan dat de P&V Groep, in het bezit van al deze
troeven, een langetermijnpartner zal blijven voor zijn verzekerden
en tussenpersonen. Zij kunnen rekenen op de toewijding van onze
personeelsleden, die ik van harte dank voor al het werk dat ze in
2009 hebben volbracht.

1.2
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Wie zijn wij ?

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep actief in België en Luxemburg.
Via onze verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden we particulieren, zelfstandigen, bedrijven en
instellingen een uitgebreid gamma van levens- en niet-levensverzekeringen aan. Daarbij zetten we diverse
merken en distributiekanalen in: makelaars, exclusieve agenten, een team van gespecialiseerde account
managers - voor institutionele klanten en grote bedrijven - en een directe verkoop via internet.
In een financieel landschap dat het resultaat is van Europese fusiebewegingen, heeft de P&V Groep
zijn onafhankelijkheid en zijn eigenheid als Belgische verzekeraar weten te bewaren. We nemen onze
beslissingen alleen in functie van de Belgische en Luxemburgse markt, die we door en door kennen. Deze
lokale verankering brengt stabiliteit voor onze klanten, tussenpersonen en personeelsleden. De P&V Groep
verkoopt bovendien enkel verzekeringen en geen bankproducten.
De P&V Groep is trouw gebleven aan het coöperatieve principe dat in 1907 aan de grondslag lag van zijn
oprichting: zoveel mogelijk mensen een eerlijke bescherming bieden. De winst die we maken, investeren we
opnieuw in onze organisatie, om de stabiliteit van onze maatschappijen te garanderen en om onze klanten
de beste producten en service tegen de juiste prijs aan te bieden. Daarnaast zetten we onze middelen ook
in om actief bij te dragen aan verantwoordelijk burgerschap en een meer solidaire maatschappij, onder
andere via de Stichting P&V. Ook het milieu krijgt in ons beleid inzake duurzame ontwikkeling een steeds
belangrijkere plaats.
Duurzaamheid willen we vooral ook realiseren door onze solide financiële structuur en door de kwaliteit van
onze producten. In de toekomst blijven we zoeken naar innovatieve oplossingen die aansluiten bij de steeds
veranderende verzekeringsbehoeften van klanten. Daartoe wisselen we ondermeer op Europees vlak
ervaringen uit met andere coöperatieve en mutualistische verzekeraars binnen het samenwerkingsverband
Euresa.
In totaal stelt de P&V Groep 1.883 medewerkers te werk.

p. 7
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Deze zeven waarden zijn de leidraad voor de interne werking
van de P&V Groep en voor onze relaties met klanten, tussenpersonen en andere stakeholders. We verwachten dat al onze
medewerkers ze in hun dagelijkse doen en laten toepassen.
1. Integriteit, eerlijkheid
Basiswaarden om een duurzame en wederzijdse vertrouwensrelatie
op te bouwen met alle partners en gesprekspartners van de P&V
Groep, zijnde de medewerkers, het kaderpersoneel en de directie;
alsook de tussenpersonen, de verzekerden, de verschillende externe
partners van de onderneming (experten, advocaten) evenals de
onderaannemers. Deze waarden moeten aanwezig zijn in elke
handeling die uitgevoerd wordt door elke medewerker van de P&V
Groep.
2. Respect voor het individu en engagementen
Het individu, ongeacht zijn achtergrond, staat in het middelpunt van
de bezorgdheden van de P&V Groep. Deze waarde vertaalt zich in
een sterke wil om te luisteren, om rekening te houden met bijzondere
situaties en om steeds alle engagementen te respecteren die, al dan
niet schriftelijk, aangegaan werden met klanten, tussenpersonen of
medewerkers.
3. Prestatie- en resultaatgerichtheid

p. 8

De P&V Groep heeft als objectief een omgeving te creëren die het
ontstaan en de uitbreiding van een performantiecultuur op alle
niveaus bevordert. Deze omgeving zal een sfeer opwekken waarin
elk personeelslid zich aangemoedigd zal voelen om te investeren in
zijn persoonlijke ontwikkeling. Deze waarde vertaalt zich in het delen
van gemeenschappelijke doelstellingen die moeten vertaald worden
naar individuele doelstellingen en een verantwoordelijkheidszin van
de verschillende betrokkenen binnen hun competentiesfeer.

Onze waarden

4. Verantwoordelijkheidsgevoel
De P&V Groep wil een gecontroleerde autonomie stimuleren en het
nemen van initiatief aanmoedigen op alle niveaus van de organisatie.
Deze waarde moet het teamwerk en de samenwerking tussen
diensten bevorderen ten voordele van de klanten en de P&V Groep.
Deze waarde vertaalt zich in het begrip van het belang van zijn rol,
het delen van verantwoordelijkheden en het aanvaarden van een
voortdurende invraagstelling.
5. Solidariteit
De P&V Groep wil erkend worden als een verzekeraar met
verantwoordelijkheidsgevoel en burgerzin die in staat is een evenwicht
te vinden tussen bijzondere omstandigheden en het strikte respect
van het contract en de verplichtingen. Deze waarde vertaalt zich in
een wil van wederzijdse hulp zowel in de interne samenwerking als in
onze relaties met de klanten.
6. Klantgerichtheid
De klantoriëntatie bepaalt de prioriteiten van de organisatie binnen
de P&V Groep. Deze waarde vertaalt zich in een focus op het
ontwikkelen van een duurzame en stabiele relatie met onze klanten en
dit door continu betrokken en ontvankelijk te zijn voor hun individuele
behoeften, en die te vertalen in houdingen en oplossingen om die
behoeften te bevredigen.
7. Vakbekwaamheid
De P&V Groep wil een verzekeraar zijn die erkend is voor zijn
vakbekwaamheid, zijn meervoudige competenties, zijn capaciteit om
de duurzaamheid hiervan te verzekeren ten voordele van zijn klanten,
zijn medewerkers en de P&V Groep. Deze waarde vertaalt zich intern
door de wil om te leren en een overdracht van de kennis te verzekeren,
extern door een dagelijkse uiting van een goede technische kennis
en een efficiënte afhandeling van dossiers.
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2.1

Economische en sociale context

Internationale omgeving
De zware wereldwijde recessie die in 2008 begon, hield begin 2009
aan. Dankzij het vastberaden optreden van centrale banken en
regeringen, zette zich vervolgens een – weliswaar nog bescheiden –
herstel van de bedrijvigheid in. Toch zijn niet alle risico’s verdwenen
en ondermeer op het vlak van de werkloosheid doet de crisis zich
jammer genoeg nog steeds voelen. Ofschoon het ergste aldus kon
worden voorkomen, hebben die evoluties in 2009 voor het eerst
sinds decennia een inkrimping van het mondiale bbp met 0,8%
meegebracht.
Met uitzondering van China en India (waar het bbp respectievelijk
met 8,7% en 5,6% toenam), heeft deze negatieve ontwikkeling
geen enkele economie in de wereld gespaard, met, in verhouding
tot 2008, percentages die 2,5% lager liggen in de Verenigde
Staten, 5,3% in Japan en 4% in de eurozone. Vooral de eerste
drie maanden van 2009 waren bijzonder slecht. Vervolgens zijn,
dankzij de krachtdadige beleidsmaatregelen die in antwoord op de
financiële crisis werden getroffen, de spanningen op de financiële
markten wat afgenomen en kon de economie aan een herstel
beginnen, eerst in de opkomende landen in Azië, nadien eveneens
in de geïndustrialiseerde landen.
Wat meer bepaald het eurogebied betreft, is het bbp dus met 4%
in jaargemiddelde achteruitgegaan. In het eerste kwartaal van 2009
werd op kwartaalbasis een sterke terugval van het bbp met 2,5%
genoteerd, terwijl dit in het vierde kwartaal van 2008 reeds met
1,9% was gekrompen. De stimuleringsmaatregelen, die door de
meeste lidstaten werden genomen, samen met de ommekeer in de
voorraadcyclus, begonnen vervolgens hun vruchten af te werpen:
het bbp dat in het tweede kwartaal van 2009 nog met slechts 0,1%
daalde, groeide in het derde kwartaal opnieuw met 0,4% en in het
vierde kwartaal met 0,2%.
p. 10

Hoewel de recessie in de eurozone weinig weerslag heeft gehad
op de particuliere consumptiebestedingen, die met amper 1% zijn
teruggelopen, werden de investeringen daarentegen hard getroffen
door de crisis: die van de bedrijven daalden met 13,2% en die in de
huisvesting met 10,3%. De invoer van goederen en diensten is met
12,5% gedaald, terwijl de uitvoer met 14,2% verminderde, waardoor
de netto-uitvoer van goederen en diensten een aandeel heeft van
0,9% in de achteruitgang van het bbp. De inﬂatie op jaarbasis heeft
het bijzonder lage peil van 0,3% bereikt.
Deze inkrimping van het economisch leven is niet zonder gevolgen
gebleven op de arbeidsmarkt en op de staat van de overheidsfinanciën.
In de eurozone bedraagt het werkloosheidscijfer, dat in 2008 7,5%
beliep, in 2009 9,4%. De toename van het overheidstekort is
aanzienlijk geweest en bedraagt 4,4% van het bbp. Geloofwaardige
strategieën inzake budgettaire consolidatie zullen noodzakelijk zijn
om de fundamenten voor een duurzame groei te leggen en de
openbare schuld onder controle te houden.
België
In 2009 heeft de Belgische economie, ofschoon ze eveneens
zwaar werd getroffen door de wereldwijde economische recessie,
enigszins beter standgehouden dan het eurogebied in zijn geheel,
met een bbp dat in reële termen met 3% daalde. Na de eerste zes
maanden van sterke regressie (met een inkrimping van het bbp met
4,2% tussen het tweede kwartaal 2008 en het tweede kwartaal
van 2009), heeft de economische bedrijvigheid, vanaf medio 2009,
opnieuw aangeknoopt met een positieve groei, een herstel dat in de
laatste maanden van het jaar bevestigd werd.
De uitgesproken achteruitgang van de economische activiteit heeft
zich jammer genoeg het hele jaar lang doen voelen. Meer dan bij
de andere recessies die het land sinds de oorlog heeft gekend,
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heeft de omvang van de huidige crisis en ook haar brutaal karakter
de vertraagde effecten ervan op de werkgelegenheid en op de
kapitaalvoorraad, die in alle conjunctuurcycli worden waargenomen,
bijzonder aangescherpt.
De dramatische terugval van de wereldhandel heeft zwaar gewogen
op de buitenlandse betrekkingen van België. Ondanks het herstel
dat in de loop van het jaar plaatsvond, is de totale uitvoer van
goederen en diensten over het hele jaar met 11% gedaald ten
opzichte van 2008. De invoer is in dezelfde mate gekrompen. Bij
deze volumedaling voegde zich ook nog een prijsdaling, die zich
echter meer voordeed in de prijzen van de invoer dan in die van de
uitvoer. Het tekort van 7,9 miljard euro dat in 2008 werd geboekt
voor het goederen- en dienstenverkeer, heeft plaatsgemaakt voor
een overschot van 3,7 miljard euro in 2009. De kapitaalsverrichtingen
noteren een tekort van 0,1 miljard euro.
Voornamelijk ten gevolge van de instorting van de buitenlandse
handel werden de ondernemingen geconfronteerd met een nooit
geziene daling van de vraag. De weinig bemoedigende algemene
vooruitzichten en de strengere kredietvoorwaarden bij de financiële
instellingen hebben hen tot grootschalige aanpassingen genoodzaakt,
die meestal bestonden in een volledige of gedeeltelijke opschorting
van hun productie en een vermindering van hun voorraden. Ze hebben
tevens het peil van de ingezette productiefactoren, met name arbeid
en kapitaal, moeten aanpassen. Dit had een inkrimping, in reële
termen, met 6,5% van hun bruto-investeringen in vaste activa tot
gevolg, wat in schril contrast staat met de gemiddelde stijging van
6,6% over de afgelopen vijf jaar. Anderzijds, zijn hun investeringen
sterk gedaald, onder meer door de achteruitgang van hun winsten.
De economische situatie van 2009 had ook gevolgen voor de
particulieren. Terwijl de lonen van de werknemers in reële termen nog
met 1,2% zijn gestegen, is het beroepsinkomen van de zelfstandigen

merkelijk gedaald, zoals ook het inkomen uit vermogen en het
inkomen uit roerende beleggingen. Dit, alsmede de onzekerheid op
het vlak van de toekomstige inkomsten, verklaart de achteruitgang
met 1,6% van de consumptiebestedingen van de particulieren, de
gevoelige daling van de vastgoedbeleggingen (met 2,8%) en een
ﬂinke verhoging van de brutospaarquote, die 20% bereikt van het
bruto beschikbaar inkomen (terwijl die de vorige jaren 15 à 16%
bedroeg).
De inﬂatie, die in 2008 nog gemiddeld 4,5% beliep, was in 2009
vrijwel onbestaande. In de eerste maanden van het jaar bleef ze
verder dalen, vooraleer nadien opnieuw te stijgen en licht positief te
worden op het einde van het jaar.
De economische recessie weerspiegelde zich ook in de evolutie van
de werkgelegenheid. Gezien de gebruikelijke vertraging tussen de
evolutie van de economische groei en die van de werkgelegenheid,
is de toestand op de arbeidsmarkt pas in de loop van het tweede
halfjaar van 2009 werkelijk beginnen te verslechteren en heeft dit de
rest van het jaar voortgeduurd. In totaal zijn er 67.000 arbeidsplaatsen
veloren gegaan. De invoering van tijdelijke maatregelen (zoals
de tijdelijke werkloosheid voor arbeiders) en van uitzonderlijke
maatregelen (zoals de tijdelijke werkloosheid uitgebreid tot de
bedienden), alsmede de beperking van de overuren, hebben een
aanpassing van de werkgelegenheid en van het aantal gewerkte
uren aan de economische bedrijvigheid mogelijk gemaakt.
Voor het hele jaar 2009 is het werkloosheidscijfer opnieuw gestegen,
meer bepaald van 7,1% tot 7,9%. De ernst en de duur van de crisis
hebben zowel een verhoging van het aantal werkzoekenden als een
verlenging van de werkloosheidsduur meegebracht. Hierbij wijzen
we tevens op de grote discrepanties tussen de verschillende regio’s
van het land en eveneens tussen de leeftijdscategorieën.
p. 11
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De economische en financiële crisis heeft ten slotte zware gevolgen
voor de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort is enorm gestegen,
met name van 1,2% van het bbp in 2008 tot 6% in het beschouwde
jaar. De totale ontvangsten zijn gedaald, vooral die welke afkomstig
zijn van de belastingen op de vennootschapswinsten, die de volle
weerslag ondervinden van de economische en financiële crisis.
Anderzijds, kennen de uitgaven een uitgesproken stijging. Wanneer
we de terugbetaling van de schuld buiten beschouwing laten,
vertegenwoordigen ze 50% van het bbp (tegen 46,2% in 2008).
Na correctie met het gewicht van de conjuncturele, niet-recurrente
of budgettair neutrale factoren, alsmede met de effecten van de
indexering, zijn deze uitgaven in reële termen met 3,5% gestegen,
wat een merkelijk hoger ritme is dan hun gemiddelde toename over
de laatste tien jaar en meer dan de groeitendens van het bbp. Dankzij
de rentedalingen op de markten zijn de rentelasten van de overheid
verder teruggelopen en bereiken ze in 2009 3,7% van het bbp.
In 2010 zou de Belgische economie zich stabiliseren en een lichte
groei kennen. De binnenlandse vraag, afgeremd door een hoog
werkloosheidscijfer, zou slechts weinig toenemen. De groei van
de uitvoer zou enigszins vertragen. De inﬂatie zou ongeveer 1,5%
bereiken, rekening houdend met de verhoging van de prijs van
de aardolieproducten. Op budgettair vlak zou het tekort enigszins
krimpen, maar de overheidsschuld zou blijven toenemen. Grote
inspanningen zullen moeten worden geleverd om het sneeuwbaleffect
van de rentelasten op de overheidsschuld een halt toe te roepen
en het cijfer van de overheidsschuld opnieuw in een dalende lijn te
brengen.
Bron : NBB

p. 12
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2.2

De verzekeringssector in België

De moeilijke conjunctuur heeft de verzekeringssector uiteraard
niet gespaard. Voor 2009 zou het zakencijfer van de sector 27,8
miljard euro belopen, tegen 29,1 miljard euro in 2008, wat een
achteruitgang met 4,6% zou betekenen. Deze achteruitgang
van de geïncasseerde premies is uitsluitend toe te schrijven
aan de levensverzekering. De niet-levensverzekering zet haar
groei verder, hoewel die wordt vertraagd door de slechte
economische conjunctuur.

De niet-levensverzekering kent in 2009 een groei van 1,9%.
•

De autoverzekering, die nog altijd de belangrijkste tak is, kent
een lichte vooruitgang van 1,3%.

•

De brandverzekering maakt een progressie van 3,7%.

•

In de arbeidsongevallenverzekering daalt het incasso met 1%,
onder meer ten gevolge van verminderde tewerkstelling.

In de levensverzekering bereikt de achteruitgang van het incasso, die
al in 2008 aanzienlijk was, dit jaar circa 8% en dit zowel in nominale
als in reële waarde (omdat de inﬂatie in 2009 nul was).

•

De ziekteverzekering kent nog een merkelijke groei, die echter
lager is dan in het vorige boekjaar (6,8% in plaats van 8,2%).

•

De voornaamste markt, die van de individuele polissen gekoppeld
aan een rendementswaarborg (takken 21 en 23), kent een
inkrimping van iets meer dan 1 miljard, wat 9% vertegenwoordigt
en van hetzelfde peil is als in 2008.

Bron : Assuralia

•

De producten waarvoor het beleggingsrisico bij de
verzekeringsnemer berust (tak 23), nemen nogmaals een duik
met 40% en bereiken in 2009 een incasso van 1 miljard euro
(terwijl dit vier jaar geleden meer dan 6 miljard euro was).

•

In de groepsverzekering daarentegen is het incasso met
nagenoeg 330 miljoen euro gestegen, wat een groei met
ongeveer 7% betekent.

p. 13

Activiteiten :
in dienst van de verzekerden
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De P&V Groep streeft ernaar zijn verzekerden zo goed
en zo ruim mogelijk te dekken, door middel van een
waaier van verzekeringsoplossingen leven en niet-leven
voor particulieren, zelfstandigen, kmo’s, ondernemingen
en instellingen. Deze oplossingen worden aan de klant
aangereikt volgens het distributiekanaal van zijn keuze.
In de aanpak van de P&V Groep is de adviesverlening aan de
klant van het grootste belang.

-

verzekeren van een zorgeloze toekomst na de pensioenleeftijd,
door het aanbieden van aangepaste pensioenoplossingen in
termen van spaar- en beleggingsproducten.

Voor het comfort en de veiligheid van de klant biedt de P&V Groep
pakketpolissen aan die verschillende verzekeringen in een enkel
product bundelen.
Zelfstandigen en kleine ondernemingen

Particulieren
De P&V Groep heeft een ruim gamma aan verzekeringsproducten
voor zijn particuliere klanten. Met deze verzekeringsoplossingen
weten de klanten van de P&V Groep zich verzekerd tegen de
financiële gevolgen van tegenslagen die hun bezittingen, hun
vermogen of hun persoon kunnen aantasten. Al deze producten zijn
aangepast aan iedere levenssituatie en aan iedere leeftijdscategorie,
zodat we de klant oplossingen kunnen aanbieden op ieder moment
van zijn levenscyclus en hem dus op elk moment het nodige comfort
en de nodige zekerheid garanderen, om hem dus toe te laten zijn
levensstandaard op langere termijn te beveiligen.

Voor de zelfstandigen en de bedrijfsleiders van kleine ondernemingen
is de continuïteit van hun beroepsactiviteit een voorname zorg.
Daarom biedt de P&V Groep een ruim gamma van verzekeringen aan
om de verdere ontwikkeling en het voortbestaan van hun activiteit te
verzekeren.
Vooreerst is er, naast de verzekering van het voertuigenpark van
de onderneming, een pakketpolis die in een enkel product de drie
onmisbare verzekeringen in B.O.A.R. verenigt:
•

De verzekering van de bedrijfslokalen, het materieel en de
koopwaar, deze omvat:
- de basiswaarborgen (Brand, Storm en hagel, Schade door
water, …), die zowel voor het beroepsgedeelte als voor het
privégedeelte geldig zijn, en dit volgens het principe van ‘alles
wat niet is uitgesloten, is gedekt’;
- keuzewaarborgen : Diefstal en vandalisme, Bedrijfsschade,
Alle risico’s uithangborden enz.

•

De aansprakelijkheidsverzekering, die de schade dekt die door de
verzekerde of zijn personeel in het raam van de beroepsactiviteiten
aan derden wordt veroorzaakt, deze omvat:
- de basiswaarborgen: BA Uitbating, BA Toevertrouwde
goederen en BA Na levering/Na werken;

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

bescherming van de bezittingen (gebouw, inhoud, auto, …)
bescherming van de financiële toestand van onze klant, wanneer
hij aansprakelijk is voor schade aan derden (aansprakelijkheidsverzekeringen,

•

personenverzekeringen:
- compenseren van de financiële gevolgen van ongevallen of
ziektes, door aangepaste ongevallendekkingen, hospitalisatieverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
- voorzien van financiële zekerheid voor de nabestaanden van
onze verzekerden;

zoals de BA Auto, of de BA Privéleven)

p. 14
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-

•

keuzewaarborgen:
Rechtsbijstand.

Objectieve

BA

Brand-Ontploffing,

De verzekering tegen lichamelijke ongevallen, deze omvat:
- een basiswaarborg: de wettelijke verzekering tegen
arbeidsongevallen;
- keuzewaarborgen: Excedent-Wet, Privéleven, Gewaarborgd
loon, 24u/24, Personen niet onderworpen aan de wet.

De voordelen van deze pakketformule zijn een grotere zekerheid
(vereenvoudigd beheer, geen overlapping van verzekering) en een
financieel voordeel.

Zoals voor de zelfstandigen en kleine ondernemingen, biedt de P&V
Groep oplossingen aan voor de bescherming van de persoon van de
bedrijfsleider en zijn verwanten.
De P&V Groep biedt, ten slotte, tevens groepsverzekeringen aan
voor het personeel van de onderneming, wat een instrument is voor
motivering en getrouwheid van het personeel. Dit aanbod omvat een
ruime waaier aan dekkingen op maat, zowel voor de onderneming
als voor de individuele werknemer (aanvullend pensioen,
overlijdensdekking, verzekering arbeidsongeschiktheid enz.).
Instellingen

Vervolgens, heeft de P&V Groep formules ontwikkeld van het
type ‘verzekering gewaarborgd inkomen’ of ‘omzetverzekering’.
Wanneer een bedrijfsleider werkongeschikt wordt, zal hij, dankzij zijn
verzekeringen, het peil van zijn beroepsinkomen kunnen handhaven.
Indien hij zelfstandige is, of zijn zaak in een vennootschap ondergebracht
heeft, zal het peil van zijn zakencijfer gehandhaafd blijven.

Binnen de P&V Groep heeft in het bijzonder P&V Verzekeringen in
België een unieke ervaring in de sector van de instellingen, een zeer
specifieke markt. Met een volledig gamma van producten en diensten
richt het zich tot de gemeentebesturen, OCMW’s, maatschappijen voor
goedkope woningen en vzw’s; dit zowel op het vlak van de provincies,
de regio’s, politiezones, intergemeentelijke verenigingen, enz.

Ten slotte biedt de P&V Groep oplossingen aan voor de persoon en
de naaste familieleden van de bedrijfsleider door:

Advies

•

het samenstellen van een aanvullend pensioen via passende
pensioenplannen met fiscale optimalisatie;

•

het aanbieden van overlijdensverzekeringen.

Middelgrote ondernemingen
Uitgaande van zijn ervaring en knowhow stelt de P&V Groep voor
de middelgrote ondernemingen oplossingen op maat voor, in de
autoverzekering, brandverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid,
ongevallen en arbeidsongevallen. Hij stelt eveneens omzetverzekeringen voor.

Al deze producten worden aangeboden via de verschillende
distributiekanalen. Daarbij is de eigenheid en de positionering van
elk distributiekanaal bepalend voor welke producten tegen welke
voorwaarden aangeboden worden. Naast het productaanbod op
zich, is voor de P&V Groep ook de kwaliteit van het geleverde advies
bijzonder belangrijk. Daarom blijft de P&V Groep verder investeren in
de ondersteuning van de tussenpersonen die voor hem optreden,
en dit op het vlak van verkoopondersteuning, opleiding, upgrading
van het kennisniveau, transparante informatieverstrekking en
communicatie over producten en diensten.

p. 15
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Het distributiebeleid van de P&V Groep wordt gekenmerkt
door een multikanalen- en multimerkenstrategie. We verkopen
onze producten in België en in het Groothertogdom Luxemburg
via verschillende distributiekanalen en merken, om zo op de
meest efficiënte en doeltreffende wijze een aanbod te doen
aan onze verschillende klantendoelgroepen.
Het is de klant die kiest via welk kanaal hij bediend wil worden.
Klanten kunnen een beroep doen op het advies en de dienstverlening
van de lokale, exclusieve agenten van P&V, ze kunnen kiezen voor
het advies en de begeleiding van de onafhankelijke makelaar onder
het merk VIVIUM of ze kunnen online, dan wel via een netwerk van
autoconcessionarissen, eenvoudige producten afnemen bij Actel. Bij
ieder van deze mogelijkheden staat het leveren van een excellente
dienstverlening aan een correcte prijs centraal. Dat deze duidelijke
distributiestrategie haar vruchten afwerpt, wordt bewezen door de
positieve resultaten van de laatste jaren.

p. 16

Commerciële strategie
van de P&V Groep

Op de Belgische markt
•

De producten en diensten van het merk P&V worden verstrekt via
een netwerk van exclusieve, in hoofdzaak zelfstandige agenten
van P&V. Daarnaast bestaat er een partnership met HamburgMannheimer voor de verkoop van schadeverzekeringen aan
particulieren via hun agentennetwerk. Institutionele klanten
worden rechtstreeks benaderd door een gespecialiseerd team
vanuit het hoofdkantoor.

•

De merken VIVIUM (globaal aanbod van producten en
diensten), Piette & Partners (gelimiteerd productaanbod en
regionale aanwezigheid in Oost- en West-Vlaanderen) en Arces
(rechtsbijstandverzekeringen) verkopen hun producten en
diensten via zelfstandige, onafhankelijke makelaars.

•

Actel commercialiseert zijn aanbod via online onderschrijving en
via een netwerk van autoconcessionarissen (affinity).

De multikanalen- en multimerkenstrategie van de P&V Groep is
gebaseerd op drie principes

In Het Groot Hertogdom Luxemburg

•

Duidelijkheid voor de consument: elk kanaal biedt producten en
diensten aan van één welbepaald merk binnen de P&V Groep. De
klant kan in alle vrijheid de keuze maken die het best bij hem past.

•

Het bijkantoor van P&V verkoopt, onder het commerciële label
VIVIUM, zijn producten en diensten via een netwerk van exclusieve
agenten en, in mindere mate, onafhankelijke makelaars.

•

Respect voor de eigenheid van elk kanaal: elk distributiekanaal
is gericht naar bepaalde klantendoelgroepen. Het beleid van
elk kanaal inzake producten, positionering, processen en
communicatie wordt continu aangepast aan de behoeften van
haar cliënteel.

•

Het aanbod van het filiaal Euresa-Life wordt verdeeld door
makelaars en gespecialiseerde, zelfstandige vermogensadviseurs.

•

Ieder van de kanalen krijgt voldoende toegewezen middelen om
zich te ontwikkelen binnen de vooropgestelde missie en strategie
van de P&V Groep.

2.5
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P&V
Verzekeringen

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
Luxemburg

Structuur van de P&V Groep

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

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

P&V
Gemeenschappelijke
Kas

P&V Herverzekering
Herverzekeringsmaatschappij
(in run off).

P&V
Herverzekeringen

VIVIUM
Verkoopt haar verzekeringen Leven en
Niet-Leven via een
makelaarsnet.

VIVIUM

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

Actel

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

Piette & Partners

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

Euresa-Life

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

Arces

p. 17
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Andere belangrijke participaties

P&V en verscheidene van haar filialen zijn lid van de vzw’s van de groep
HDP, die vooral actief is via drie entiteiten:
•
HDP sociaal secretariaat;
•
HDP SVF (Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen);
•
HDP KBF (Kinderbijslagfonds).

P&V bezit een rechtstreekse en onrechtstreekse participatie van 49,2% in
Groep Multipharma, coöperatieve vennootschap die 242 apotheken en
18 parafarmaceutische winkels groepeert.

p. 18
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De Ombudsdienst van de P&V Groep
P&V was in 1976 de eerste verzekeringsmaatschappij in België die
een eigen ombudsman aanstelde. Al bijna vijfendertig jaar is de dienst
een belangrijke gesprekspartner van onze klanten en tussenpersonen
en een katalysator voor structurele verbeteringen in de werking van
onze maatschappijen.
Sinds begin 2009 is er één gemeenschappelijke Ombudsdienst voor
P&V, VIVIUM en Actel. Alle klachten worden dan ook op een uniforme
manier volgens dezelfde regels behandeld.

Communicatie

Cijfers 2009

De medewerkers van de Ombudsdienst beoordelen elke klacht
objectief en onpartijdig. Ze luisteren naar het probleem van
de gesprekspartner, onderzoeken of onze maatschappijen de
contractuele voorwaarden correct hebben nageleefd, geven uitleg
aan de klant in een begrijpelijke taal en zoeken naar een billijke
oplossing.

In 2009 ontving de Ombudsdienst 725 klachten, dat zijn er 43 minder
dan in 2008. 49% van de klachten had betrekking op VIVIUM, 45%
op P&V en 6% op Actel.

Als de klacht terecht blijkt, doet de Ombudsdienst in samenspraak
met de betrokken verzekeringsafdeling een voorstel om het geschil
op te lossen.

In 55% van de gevallen was het de klant zelf die de klacht indiende
bij de Ombudsdienst. 18% van de klachten bereikte ons via de
agent of makelaar en 19% kwam binnen via de Ombudsman van de
Verzekeringen, de ombudsdienst van de verzekeringssector.

In 60% van de dossiers blijkt de klacht, na onderzoek, ongegrond.
De Ombudsdienst legt dan op een bevattelijke manier uit aan de
klant waarom zijn aanvraag werd geweigerd. Hoewel in die dossiers
het standpunt van de maatschappij verzekeringstechnisch correct is,
blijkt vaak een gebrekkige of onduidelijke communicatie aan de basis
te liggen van de klacht.

Het aantal medewerkers van de Ombudsdienst is vorig jaar uitgebreid
tot drie medewerkers.

De meeste klachten hadden betrekking op autoverzekeringen (34%)
en brandverzekeringen (30%). Ruim de helft van de klachten betrof
de schaderegeling, waarbij vooral de bedragen van de vergoeding en
weigeringen tot tussenkomst betwist werden.
Steeds vaker fungeert de Ombudsdienst ook als aanspreekpunt voor
algemenere vragen. Klanten of tussenpersonen die niet precies weten
bij wie ze terecht kunnen of twijfelen aan de ontvangen informatie,
p. 20

zoeken bevestiging bij de Ombudsdienst als onafhankelijke instantie.
Het feit dat de contactgegevens van de Ombudsdienst een
prominente plaats hebben op de websites van de maatschappijen
van de P&V Groep draagt hier uiteraard toe bij. Sinds begin 2010
worden ook deze oproepen - die geen klachten zijn, maar toch een
tussenkomst vereisen - apart opgenomen in de statistieken van de
Ombudsdienst.

De Ombudsdienst zal daarom in de toekomst meer werk maken van
de begeleiding van medewerkers die in contact staan met klanten of
tussenpersonen. Medewerkers zullen aangepaste opleidingen krijgen
waardoor ze snel een klacht kunnen herkennen en behandelen.
Ook het belang van duidelijke communicatie zal daarbij de nodige
aandacht krijgen. Naar agenten en makelaars zullen eveneens
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initiatieven worden opgestart, want zij blijven de belangrijkste schakel
met de klanten. De bedoeling is dat zij, net als onze medewerkers, van
bij het eerste teken van ontevredenheid van de klant, een adequate
opvang kunnen bieden.
Klachtenanalyse
De Ombudsdienst registreert en analyseert alle ontvangen klachten.
Regelmatig bespreekt de dienst zijn bevindingen met het management
van de verzekeringsdiensten. Om herhaling van fouten te vermijden
en de dienstverlening aan de klanten systematisch te verbeteren,
wijst de dienst op structurele problemen en doet suggesties voor
verbeteringen.
De Ombudsdienst helpt op die manier mee een duurzame
vertrouwensrelatie op te bouwen tussen verzekerden, tussenpersonen en de maatschappijen van de P&V Groep. Een grote
luisterbereidheid en dossierbeheer op mensenmaat zijn daarbij de
uitgangspunten.

p. 21

Maatschappelijk
engagement
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Al sinds 1930 investeert de P&V Groep een belangrijk deel van
zijn winsten in sociale projecten. Afhankelijk van de problemen
in de samenleving heeft deze solidariteit verschillende vormen
aangenomen. Tegenwoordig uit ze zich vooral in de Stichting
P&V en in de steun aan projecten die maatschappelijk
waardevol zijn.
Stichting P&V
De Stichting P&V (www.stichtingpv.be) is een stichting van openbaar
nut die de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aanmoedigt
en hen uitnodigt om actief mee te bouwen aan een solidaire wereld.
De acties en de werking van de Stichting P&V zijn gebaseerd op vier
principes die voortvloeien uit de waarden van de sociale economie:
solidariteit, emancipatie, burgerzin en participatie. Op die manier wil
de Stichting actief burgerschap ondersteunen en opkomen tegen de
uitsluiting van jongeren in onze samenleving.
Bij haar projecten kent de Stichting de jongeren een bijzonder actieve
rol toe. Met de steun van experten geven ze zelf de projecten vorm,
van start tot einde. Dit samenwerken in groepen is voor hen een
leerschool in actief en democratisch burgerschap.

Burgerschap, Interculturaliteit, Dialoog
Tussen november 2008 en juni 2009 begeleidden stichtingen uit
Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Roemenië en België elk een groep
van een vijftigtal vrijwillige burgers. In vijf eendaagse ontmoetingen
werkten deze groepen aan een thema rond interculturele dialoog. De
besluiten van de burgerpanels zijn verwerkt in een Europese gids met
aanbevelingen over de interculturele dialoog.
In België bracht de Stichting P&V Nederlandstalige en Franstalige
burgers bij elkaar om na te denken over hoe we de dialoog tussen
onze taalgemeenschappen kunnen aanmoedigen. Onder de
deelnemers waren ook een aantal personeelsleden van de P&V
Groep. Aan de hand van verhalen brachten de deelnemers hun
positieve en negatieve ervaringen met de andere gemeenschap tot
uitdrukking. Het verhalenforum bleek een doeltreffende methode om
vooroordelen bespreekbaar te maken zonder elkaar te kwetsen en
aanknopingspunten te vinden voor een constructieve dialoog. Later
verschijnt een aparte gids over het Belgische project en over de
toepassing van storytelling om de dialoog tussen gemeenschappen
te stimuleren.
Hoe zie ik mijn wereld in 2030?

De Stichting P&V is medeoprichter van de Europese Groepering van
Stichtingen van de Sociale Economie (www.pefondes.eu), waarmee
ze Europese projecten organiseert.
In 2009 sloot de Stichting P&V het Europese project Burgerschap,
Interculturaliteit, Dialoog af en bereidde ze een nieuw nationaal project
voor: “Hoe zie ik mijn wereld in 2030?”.

p. 22

In 2009 bereidde de Stichting P&V een nieuw Belgisch project voor,
dat begin 2010 werd gelanceerd. “Stuur ons je toekomstvisie en wie
weet wordt het een grote artistieke productie.” Met deze boodschap
nodigde de Stichting jongeren van 16 tot 26 jaar uit om een scenario
uit te werken waarin ze hun toekomstbeeld schetsen: hun angsten,
verwachtingen, ideeën en projecten. Hun visies over 2030 worden
gepubliceerd op de website van het project www.go2030.be.
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Een jury van jongeren uit diverse verenigingen selecteert vervolgens
het beste Nederlandstalige en het beste Franstalige scenario. Deze
twee scenario’s dienen elk als basis voor een artistieke realisatie, die
wordt uitgewerkt door studenten van technische en beroepsscholen,
bijgestaan door kunstenaars en beroepstechnici. Het eindresultaat
kan heel divers zijn: een film, een boek, een tentoonstelling,
een spektakel, een cd … Het project eindigt in 2012 met een
ontmoetingsdag waarop de artistieke realisaties en een reportage
erover worden voorgesteld aan de deelnemers en de betrokken
actoren.
Burgerschapsprijs
In november 2009 reikte de Stichting P&V voor de vijfde keer
de Burgerschapsprijs uit. Met deze prijs bekroont de Stichting
personen, initiatieven of organisaties die zich op een voorbeeldige
manier inzetten voor een meer open, democratische en tolerante
samenleving. In 2009 ging de prijs naar twee Belgische organisaties
die de strijd aangaan tegen onverdraagzaamheid en discriminatie.
Kif Kif (www.kifkif.be) is een erkende vereniging die de burgers en
de overheid sensibiliseert voor het lot van minderheden. Kif Kif werkt
rond interculturaliteit en gelijkheid, met een focus op media, cultuur en
tewerkstelling. Onder andere via zijn website neemt Kif Kif actief deel
aan het mediadebat over de multiculturele samenleving. Daarnaast
organiseert het cursussen waarin allochtone jongeren leren wat de
spelregels van de media zijn en hoe ze op een genuanceerde manier
aan het debat kunnen deelnemen. Om de drempel tussen allochtone
jongeren en de cultuursector te verkleinen, organiseert Kif Kif elk
jaar de Kif Kif Awards, waaraan vorig jaar 900 jongeren deelnamen.
Ook met werkgevers probeert Kif Kif bruggen te bouwen, door het
organiseren van multiculturele jobbeurzen. Via al deze initiatieven
belicht Kif Kif het talent en de creativiteit van jongeren van diverse
origine.

Les Territoires de la Mémoire (www.territoires-memoires.be) in Luik
is een educatief centrum voor verdraagzaamheid en verzet. Een
belangrijke plaats is er weggelegd voor het symbolisch parcours,
waarin de bezoeker in de voetsporen treedt van een gedeporteerde
op weg naar en in de naziconcentratiekampen. Maar de vereniging
doet veel meer dan de gedachtenis van het verleden in ere
houden. Het centrum analyseert de ideeën en mechanismen die
leiden tot de uitroeiing van mensen en waarschuwt voor nieuwe,
gevaarlijke tendensen. Via educatieve programma’s voor scholen,
gemeenten en verenigingen leidt het jongeren én volwassenen op tot
verdraagzaamheid en waakzaamheid. Les Territoires de la Mémoire
stelt ook een uitgebreid documentatiecentrum ter beschikking en
geeft tijdschriften en boeken uit.
Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs
2008
2007
2006
2005

Jeanne Devos (missiezuster)
Simone Susskind (vredesactiviste)
Khady Koita (mensenrechtenactiviste)
Wannes Van de Velde (zanger-kunstenaar)
Jean-Pierre en Luc Dardenne (filmregisseurs)
Fadéla Amara (vrouwenrechtenactiviste)
Job Cohen (burgemeester Amsterdam)

Partners in solidariteit
Naast de Stichting P&V verleent de P&V Groep ook steun aan
andere organisaties die werken aan een solidaire samenleving, zowel
internationaal als in België. Enkele voorbeelden:
FOS en Solsoc zijn twee ngo’s die bouwen aan een kwaliteitsvolle
gezondheidszorg in Midden-Amerika. In Honduras, Nicaragua,
Peru en El Salvador steunt de P&V Groep de oprichting van kleine
mutualiteitssystemen en gemeenschapsapotheken die betaalbare
p. 23
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medicijnen aanbieden. Ook participatieve organisaties die opkomen
voor inspraak van de bevolking in het gezondheidsbeleid van de
overheid kunnen via FOS en Solsoc op onze steun rekenen.
Dokters van de Wereld biedt hulp in crisissituaties en aan mensen
in België die structureel verstoken blijven van medische hulp. In
hun Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) in Brussel
ontvangen ze asielzoekers, daklozen en andere mensen die
buiten de bestaande gezondheidsstructuren zijn gevallen. Ze
krijgen er de meest dringende hulp, medicatie en psychologische
bijstand en worden daarna georiënteerd naar de juiste diensten en
zorgverstrekkers. In 2009 hielp de P&V Groep bij het opzetten van
een COZO in Antwerpen. Begin 2010 steunden we Dokters van de
Wereld bij hun acties na de aardbeving in Haïti.
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Om te kunnen voorzien in de behoeften van deze generatie,
zonder de kansen van volgende generaties te hypothekeren,
is een evenwicht nodig tussen economische, sociale en
ecologische aspecten. De sociale component speelt al van bij
de oprichting van de P&V Groep in 1907 een hoofdrol: voor
generaties mensen hebben we gewerkt aan betrouwbare en
betaalbare verzekeringen. Bovendien werden tal van projecten
met een belangrijke maatschappelijke impact gesteund. Uit
solidariteit met de toekomstige generaties geven we ook het
milieu een vaste plaats in ons beleid.

Duurzame ontwikkeling

3.3

Energieaudits
Al van voor 2009 neemt de P&V Groep energiebewuste maatregelen.
Sinds 2005 heeft de dienst Gebouwen Immobiliën verschillende
energieaudits laten uitvoeren, niet alleen in de kantoorgebouwen van
onze bedrijven, maar ook in investeringsgebouwen die de Groep niet
zelf exploiteert. De audits onderzoeken de sterktes en zwaktes van
de gebouwen en de technische installaties, waarna verbeteringen
worden uitgevoerd om energie te besparen en duurzame energie
te stimuleren. In 2009 liet de dienst voor zeven gebouwen een
energieaudit uitvoeren.

Werkgroep
In 2009 riep de P&V Groep een interne werkgroep Duurzame
Ontwikkeling in het leven, onder het voorzitterschap van
directiecomitélid Francis Colaris. De werkgroep stelt maatregelen op
om onze CO2-uitstoot, energieverbruik en afvalproductie te beperken.
Om medewerkers te sensibiliseren voor hun ecologische voetafdruk
– zowel op het werk als thuis – is een communicatiecampagne
gestart via onder andere affiches, het bedrijfsintranet en het
personeelsmagazine. Ten slotte buigt de werkgroep zich over de
vraag hoe onze maatschappijen via hun verzekeringsproducten
kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Onder impuls van de werkgroep Duurzame Ontwikkeling heeft de
P&V Groep in 2009 een nieuwe carpolicy opgesteld, die de keuze
van zuinigere wagens bevordert en autogebruikers aanzet om minder,
veiliger en milieubewuster te rijden. Daarnaast doven sinds vorig jaar
elke nacht de lichtreclames op de zetels in Brussel en Antwerpen,
schenken de koffieautomaten uitsluitend Fair Trade-koffie en is al het
papier dat de Groep aankoopt afkomstig van duurzame bosbouw
(FSC-label).

De resultaten van deze audits en de daaropvolgende maatregelen
zijn niet te onderschatten. Zo is de P&V Groep erin geslaagd om
het energieverbruik in zijn hoofdzetel in Brussel en in zijn zetel in
Antwerpen met 25% terug te brengen.
Gesterkt door deze resultaten heeft de P&V Groep zich in 2009
kandidaat gesteld voor het label Ecodynamische Onderneming, een
initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Het label wordt
uitgereikt aan bedrijven en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die belangrijke inspanningen leveren om leefmilieu te
integreren in het beheer van hun onderneming. Een beslissing over
het ingediende dossier wordt midden 2010 verwacht.
Europees engagement
Onze inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling
kaderen in een ruimer project van Euresa, het economisch
samenwerkingsverband van Europese verzekeraars uit de sociale
economie, waarvan ook de P&V Groep lid is.
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In 2009 ondertekenden de elf verzekeringsgroepen binnen Euresa het
charter “Towards Sustainable Development”. Daarin engageren ze
zich om in al hun activiteiten de doelstellingen van sociale gelijkheid,
respect voor het milieu en economische stabiliteit te verenigen. Dat
engagement wordt vertaald in toegankelijke verzekeringsoplossingen
op basis van solidariteit, in ecologische maatregelen voor de eigen
gebouwen en wagenparken, in het stimuleren van diversiteit en gelijke
kansen voor het personeel en in het promoten van milieubewuste
oplossingen en houdingen onder de verzekerden en de partners en
leveranciers waarmee ze samenwerken.
Het charter werd voorgesteld tijdens de “Green Week”, die in juni 2009
plaats had in Brussel. Euresa presenteerde op deze Europese milieutop de concrete acties en initiatieven van zijn leden-maatschappijen,
die onderling intensief ervaringen uitwisselen om nog meer vooruitgang
te boeken op het vlak van duurzame ontwikkeling.
www.euresa.org
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/
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GECONSOLIDEERDE REKENINGEN (in duizend EUR) - P&V Groep
12/2009

12/2008

351.280

297.615

Activa

12.869.362

12.147.859

Technische voorzieningen

10.498.473

10.026.093

Uitgegeven premies Leven

869.227

821.240

Uitgegeven premies Niet-Leven

640.335

656.356

Opbrengsten van de beleggingen

779.417

627.856

71.578

-249.720

Eigen vermogen

Resultaat van het boekjaar

HR BALANS 2009 - P&V Groep
AANTAL

VTE*

M

V

HOGER
ONDERWIJS

%

P&V

603

551,1

341

262

328

54,4

P&V Luxemburg

114

103,0

58

56

56

49,1

1005

878,6

458

547

671

66,8

Actel

67

63,4

32

35

16

23,9

Euresa-Life

50

33,1

24

26

40

80,0

Arces

23

20,6

8

15

23

100,0

VIVIUM

Piette & Partners
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TOTAAL

21

1883

20,2

1670,0

13

8

49,60%

50,40%

934

949

14

66,6

* voltijds equivalenten

Het personeelsbestand van de verzekeringsmaatschappijen van de P&V Groep telt,
op 31 december 2009, 1883 personen,
waaronder 934 mannen (49,60%)
en 949 vrouwen (50,40%).
Wat de basisopleiding betreft,
zijn 60,97% van de medewerkers houder van
een diploma hoger onderwijs

1148

60,97%

(niet-universitaier en universitair).
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op 31 december 2009 (in duizend EUR)

GECONSOLIDEERDE BALANS - P&V Groep
Actief
Immateriële activa
Consolidatieverschillen
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Participaties

12/2009

12/2008

4.781

4.342

295.430

320.819

10.638.572

9.927.622

277.528

296.197

Passief

12/2009

12/2008

338.271

284.606

Consolidatieverschillen

13.009

13.009

Belang van derden

78.655

60.750

Achtergestelde schulden

178.816

171.116

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

238.373

178.373

10.498.473

10.026.093

Voorzieningen levensverzekeringen

8.116.709

7.679.658

Overige voorzieningen

2.381.764

2.346.435

1.043.200

917.126

21.447

29.101

Kapitaal en reserves

328.383

363.110

10.028.790

9.261.657

3.871

6.658

1.043.200

917.126

Deel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen

295.637

281.791

Technische voorzieningen tak 23

Vorderingen

231.570

315.311

Voorzieningen voor risico’s en
kosten

Overige activabestanddelen

173.426

221.006

Deposito’s van herverzekeraars

201.688

191.596

12.417

15.920

Schulden

247.767

265.121

161.009

205.086

9.663

10.968

186.746

159.843

12.869.362

12.147.859

12.869.362

12.147.859

Overige financiële beleggingen

Deposito’s bij cederende
ondernemingen
Beleggingen tak 23

Materiële activa
Beschikbare waarden en overige

Overlopende rekeningen
TOTAAL

Technische voorzieningen

Overlopende rekeningen
TOTAAL
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op 31 december 2009 (in duizend EUR)

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENINGEN - P&V Groep
Technische rekening Niet-Leven

12/2009

12/2008

Verdiende premies

596.580

622.990

Opbrengsten van beleggingen

126.371

114.044

-422.073

-483.049

-7.410

10.447

Schadelasten
Wijzigingen van de andere provisies en winstdeling
Netto-bedrijfskosten

-188.641

-191.096

Beleggingslasten

-30.814

-101.861

Overige technische lasten

-22.784

-25.523

51.229

-54.048

12/2009

12/2008

Verdiende premies

867.278

818.792

Opbrengsten van beleggingen

600.916

421.047

Schadelasten

-663.892

-689.712

Wijzigingen van de andere provisies en winstdeling

-562.601

3.799

Netto-bedrijfskosten

-109.037

-125.842

Beleggingslasten

-127.887

-421.822

121.558

-244.523

-1.542

-34

-60.000

60.500

64.793

-177.796

Resultaat van de technische rekening
Technische rekening Leven

Waardecorrecties op beleggingen tak 23
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen

Resultaat van de technische rekening
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Niet-technische rekening

12/2009

12/2008

Resultaat van de technische rekening
Niet-Leven

51.229

-54.048

Resultaat van de technische rekening Leven

64.793

-177.796

Opbrengsten van beleggingen

52.131

92.765

Beleggingslasten en gelijkgestelden

-51.220

-49.172

Overige opbrengsten en kosten

-49.086

-59.724

67.846

-247.975

-771

58

4.502

-1.803

Geconsolideerd resultaat

71.578

-249.720

Aandeel van derden in het resultaat

17.827

-66.223

Aandeel van de Groep in het resultaat

53.751

-183.497

Lopend resultaat voor belasting
Uitzonderlijke resultaten
Belastingen op het resultaat
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SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA (in boekwaarde) - P&V Groep
(in miljoen EUR)

2009

2008

Gebouwen

277,53

2,6%

296,20

3,0%

Participaties

328,38

3,1%

363,11

3,7%

Aandelen

597,25

5,6%

734,20

7,4%

Obigaties

8.259,64

77,6%

7.152,76

72,0%

32,88

0,3%

33,50

0,3%

Overige beleggingen

Pool

428,49

4,0%

437,02

4,4%

Deposito’s bij cedenten

714,40

6,7%

910,83

9,2%

10.638,57

100,0%

9.927,62

100,0%

De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 734,2 miljoen EUR (2008) tot 597,3 miljoen EUR
(2009). Ten gevolge van het herstel van de beurzen, bedragen de latente waardevermeerderingen
eind 2009 175,7miljoen EUR tegen 110,3 miljoen EUR eind 2008.
De obligatieportefeuille stijgt van 7.152,8 miljoen EUR (2008) tot 8.259,6 miljoen EUR (2009). Eind 2009
bedragen de latente waardevermeerderingen 261,3 miljoen EUR tegen 38,2 miljoen EUR eind 2008. Op
31 december 2009 beloopt het gemiddelde rendement van de portefeuille 4,7 %.
De latente meerwaarde van 261,3 miljoen EUR bestaat uit:
•
een latente waardevermeerdering van 230,9 miljoen EUR
op de portefeuille staatsobligaties en gelijkgestelde;
•
een latente waardevermeerdering van 30,4 miljoen EUR
op de portefeuille bedrijfsobligaties (‘corporate’).
Samen met een extern adviseur werd een waarderingsmodel voor niet-actieve effecten ontwikkeld. Door
gebruikmaking van een model is het immers mogelijk de ‘fair value’ van die effecten, waarvan de marktwaarde niet overeenstemt met prijzen van belangrijke en regelmatige transacties, beter te benaderen. Het
verschil tussen de waarde van die niet-actieve obligaties tegen de marktwaarde en tegen de koers van
het model bedraagt op 31 december 2009 -25,5 miljoen EUR.
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P&V Verzekeringen - BALANS

Actief
Immateriële activa
Beleggingen

12/2009

12/2008

2.067

949

3.278.593

3.096.195

111.086

115.612

Verbonden ondernemingen en
deelnemingen

1.234.899

1.240.318

Overige financiële beleggingen

1.930.325

1.737.057

2.284

3.208

47.074

44.413

121.850

111.061

Vorderingen

90.530

158.921

Overige activabestanddelen

60.793

62.454

2.661

2.968

58.131

59.485

28.731

23.482

3.629.638

3.497.475

Terreinen en gebouwen

Deposito’s bij cederende ondernemingen

Beleggingen tak 23
Deel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen

Materiële waarden
Beschikbare waarden

Overlopende rekeningen
TOTAAL

Passief

12/2009

12/2008

464.975

404.126

484

484

0

0

464.491

403.643

Achtergestelde passiva

177.700

166.000

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

119.500

119.500

2.619.532

2.568.158

59.362

58.840

1.903.728

1.857.119

619.291

620.661

37.151

31.538

47.074

44.413

9.861

15.050

Deposito’s ontvangen
van herverzekeraars

99.463

93.362

Schulden

90.504

85.742

1.031

1.124

3.629.638

3.497.475

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves

Technische voorzieningen
Voorzieningen voor niet-verworven
premies
Voorziening voor verzekering Leven
Voorziening voor schade
Overige technische voorzieningen

Technische voorzieningen tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s
en kosten

Overlopende rekeningen
TOTAAL

Ingekorte versie van de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België.
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Het attest van de jaarrekeningen werd zonder voorbehoud afgeleverd door het College van Commissarissen.
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RESULTATENREKENINGEN - P&V Verzekeringen

12/2009

12/2008

202.817

209.350

47.092

34.866

2.894

264

-138.350

-149.134

-4.452

-3.000

Netto-bedrijfskosten

-63.933

-66.399

Beleggingslasten

-16.567

-59.518

-1.657

-3.374

27.844

-36.946

12/2009

12/2008

Premies

146.268

139.211

Opbrengsten van beleggingen

133.397

110.373

Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen

Overige technische lasten

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

Niet-technische rekening

12/2009

12/2008

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

27.844

-36.946

Resultaat van de technische rekening Leven

12.948

-6.858

44.269

48.913

Beleggingslasten

-11.594

-21.031

Overige opbrengsten en lasten

-11.152

20.451

62.315

4.529

0

0

-1.427

-3.047

382

382

61.269

1.864

Opbrengsten van beleggingen

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat
Heffingen op vrijgestelde reserves

Te bestemmen resultaat van het boekjaar
Technische rekening Leven

Waardecorrecties op beleggingen tak 23 (opbrengsten)
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen

1.575

0

0

309

-157.972

-138.609

-55.354

-44.070

Winstdeelnemingen

-1.161

2.456

Netto-bedrijfskosten

-23.314

-24.073

Beleggingslasten

-30.026

-110.990

Waardecorrecties op beleggingen tak 23 (lasten)
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen

Resultaat van de technische rekening Leven

-65

-1.811

-401

-153

0

60.500

12.948

-6.858

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

P&V

Technische rekening Niet-Leven

Onze resultaten
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P&V BELGIË: ACTIVITEITEN LEVEN
LEVEN INDIVIDUEEL

LEVEN GROEP

Incasso
Op 31 december 2009 bereikt het premie-incasso van P&V
Verzekeringen in Leven Individueel 66,6 miljoen EUR, wat een
daling is van 12,7 miljoen EUR (-16%) ten opzichte van het boekjaar
2008.

Incasso
In Leven Groep bedraagt het incasso op 31 december 2009 66,4
miljoen EUR, wat een vooruitgang is met 20 miljoen EUR (+43%) ten
opzichte van 2008.

Deze achteruitgang is volledig toe te schrijven aan de
beleggingsproducten (contracten met enige premie). Het bedrag
van de premies betreffende de spaaractiviteiten met periodieke
premies is daarentegen stabiel gebleven.
Resultaat en winstdeelneming
De activiteit Leven Individueel vertoont op 31 december 2009
een winst van 8,2 miljoen EUR, terwijl ze in 2008 een verlies van
7,3 miljoen EUR bereikte, na heffing van 33,8 miljoen EUR van
het fonds voor toekomstige toewijzingen. De verbetering van dit
resultaat komt hoofdzakelijk voort uit een gedeeltelijke terugneming
van de aanzienlijke waardeverminderingen die we in 2008 hebben
geboekt.

Deze aanzienlijke toename is grotendeels toe te schrijven aan een
uitzonderlijke transactie voor een eenmalig bedrag van 16,3 miljoen
EUR.
Resultaat en winstdeelneming
De activiteit Leven Groep vertoont op 31 december 2009 een
winst van 3,1 miljoen EUR. In 2008 bedroeg deze winst slechts
1,9 miljoen EUR, meer bepaald ten gevolge van aanzienlijke
waardeverminderingen, gecompenseerd door een heffing van 26,7
miljoen EUR van het fonds voor toekomstige toewijzingen.
De toewijzing voor winstdeelnemingen in de Groepsverzekering
beloopt 0,6 miljoen EUR.
P&V BELGIË: ACTIVITEITEN NIET-LEVEN

Het bedrag van de bedrijfskosten (met inbegrip van de
commissielonen) beloopt 14,6 miljoen EUR, wat een lichte daling is
(met 2,5%) ten opzichte van die van 2008.
Voor 2009 is een toevoeging voor winstdeelnemingen van 0,8
miljoen EUR geboekt.
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Incasso
Ten opzichte van die van 2008, zijn de uitgegeven premies in 2009
stabiel gebleven en bedragen ze 184,8 miljoen EUR. Nochtans zijn er
aanzienlijke verschillen naar gelang van de beschouwde branches.
In de tak Auto, in de categorie Toerisme & Zaken, is er een stijging
van de uitgegeven premies dankzij een indexering van de premies,
die sinds juli 2009 in de portefeuille is uitgevoerd en dankzij een
toename van het aantal nieuwe zaken. In de overige categorieën
daarentegen daalt het incasso met 12,5%, hoofdzakelijk ten gevolge
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P&V

van de stopzetting van de samenwerking met een underwriter en
van de opzegging van een wagenpark “openbare sector”.

•
•

Voor de overige takken kunnen we enkele belangrijke bewegingen
vermelden die zich in 2009 hebben voorgedaan : de opzegging van
de verlieslatende contracten in de « openbare sector », de eerste
effecten van de saneringen in de portefeuille « Ondernemingen »,
de regularisatie die in 2009 werd uitgevoerd voor de extralegale
waarborgen in Arbeidsongevallen en die een verhoging van het
zakencijfer met 0,2 miljoen EUR opleverde (terwijl de regularisatie
van deze extralegale waarborgen in 2008, ten gevolge van de
merkelijke verhoging van het maximumloon, een vermindering van
dit zakencijfer van 0,5 miljoen EUR tot gevolg had).
Op 31 december 2009 bedraagt het incasso in de individuele
ziekteverzekering 3,2 miljoen EUR, wat een vooruitgang betekent
van 0,1 miljoen EUR (+4,4%) ten opzichte van 2008. In de collectieve
ziekteverzekering daarentegen, is het incasso 2.3 miljoen EUR, wat
een daling is met nagenoeg 10% ten opzichte van 2008.
Resultaat
De ratio S/P
De ratio S/P voor herverzekering, die in 2008 73,0% was, verbetert
en bedraagt 64,1% in 2009. Ook hier zijn er verschillen naar gelang
van de beschouwde takken.
In de branche Auto is de ratio S/P zonder aftrek van herverzekering erg
verslechterd in de categorie Toerisme & Zaken. Van 58,5% in 2008,
stijgt hij tot 76,9% in 2009. Drie factoren verklaren deze situatie :
•

de toepassing van de nieuwe versie (2008) van de indicatieve
tabel van de magistraten

een geleidelijke verhoging van de frequentie, die we sinds medio
2007 waarnemen
een aanzienlijke verslechtering van het resultaat in Materiële
schade.

De S/P na herverzekering verbetert en bereikt 70,7%.
In de overige verzekeringstakken voor particulieren (Overige BOAR
Part.) verbetert de S/P dankzij een belangrijke vrijmaking in Burgerlijke
Aansprakelijkheid Gezin. De resultaten van deze portefeuille zijn
evenwel negatief beïnvloed door die van ons product Multirisico
Woning.
De portefeuille BA Collectieve ziet zijn resultaten merkelijk verbeteren.
Verscheidene factoren verklaren deze situatie.
In de eerste plaats, een winst op de reserves voor eerdere
schaden.
Vervolgens, bemoedigende resultaten van verbetering voor de BA
Blok, ten gevolge van de getroffen saneringsmaatregelen.
Ten slotte, een vermindering van de IBNR reserve, ten gevolge van
de overdracht van de portefeuille Medische BA naar de onderlinge
maatschappij AMMA Verzekeringen, alsmede een daling van de
waargenomen IBNR.
In de individuele ziekteverzekering bedraagt het resultaat 0,3
miljoen EUR (verlies van 1,3 miljoen EUR in 2008). In de collectieve
ziekteverzekering bedraagt de winst 0,2 miljoen EUR (verlies van
0,53 miljoen EUR in 2008). Deze evoluties zijn het gevolg van betere
financiële resultaten en een gunstiger schadelast in het beschouwde
boekjaar en dit geldt zowel voor de collectieve verzekeringen als
voor de individuele verzekeringen.
p. 35
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Onze resultaten

De combined ratio
Eind 2009 bedraagt de combined ratio zonder aftrek van
herverzekering 101,0%, terwijl de combined ratio met aftrek van de
herverzekering 99,2% bereikt.
P&V LUXEMBURG
Algemene markttendens
In een context van rustiger financiële markten boekt de
verzekeringssector een premiegroei van 52,57%: de takken leven
gaan met 63,19% vooruit, terwijl die van de niet-levensverzekering
een lichte achteruitgang van 3,57% kennen.
In de levensverzekering delen alle takken in de dynamiek van het
incasso. De groei van het incasso betreffende de producten in
rekeneenheden, dat gedurende enige tijd het slachtoffer was van
de beurscrisis, ontwikkelde zich met 48,07%. De uitstekende
prestatie van de producten leven met gewaarborgd rendement
zet zich verder, met een toename van 112,86%. De producten in
rekeneenheden, die sinds jaren ruimschoots dominerend zijn, zagen
hun marktaandeel inkrimpen en de ermee gepaard gaande premies
maken nog slechts 70% uit van het incasso tegen 78% in 2008.
De evolutie van de traditionele producten blijft onderhevig aan de
pensioenspaarproducten overeenkomstig artikel 111bis van de
wet op de inkomstenbelasting: de contracten die in 2009 werden
gesloten, en een groei kennen van 3,83% ten opzichte van 2008,
hebben een incasso van 69,11 miljoen EUR opgeleverd, zijnde
18,52% meer dan in 2008.
De totale technische voorzieningen van de levensverzekeraars
belopen 68,77 miljard EUR eind 2009, wat een vooruitgang is
van 32,68% ten opzichte van eind 2008. De resultaten van de
p. 36

ondernemingen leven belopen 113 miljoen EUR, een groei met
287% ten opzichte van het vorige boekjaar.
De verzekering niet-leven, zonder de zeeverzekeringen, daalt met
2,01%. Het incasso van de verzekeraars die voornamelijk op de
Luxemburgse markt werken, blijft stabiel met een premiegroei die
zich tot 0,05% beperkt.
Het resultaat van de Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen
niet-leven, exclusief zeeverzekeringen, gaat met 98% vooruit ten
opzichte van 2008.
De activiteit van het ﬁliaal
Het totale bedrag van de in 2009 uitgegeven premies beloopt, voor
alle branches samen, 46,8 miljoen EUR, wat hetzelfde peil is als in
2008. Dit incasso is opgedeeld in 33,1 miljoen EUR in Niet-Leven en
13,7 miljoen EUR in Leven. Het aantal polissen in portefeuille is met
4,5% afgenomen en gaat van 103.430 naar 98.729.
Het boekjaar sluit met een winst voor belastingen van 1,06 miljoen
EUR tegen een winst voor belastingen van 0,51 miljoen EUR in
2008. Het resultaat in Leven sluit met een winst van 2,32 miljoen
EUR (terwijl in 2008 een verlies van 1,34 miljoen EUR werd geboekt).
Het resultaat in Niet-Leven vertoont een verlies van 1,70 miljoen
EUR (tegenover een winst van 0,40 miljoen EUR in 2008). Het niettechnisch resultaat is positief en beloopt 0,43 miljoen EUR (in 2008
was die winst 1,45 miljoen EUR).
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Onze resultaten

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
(in miljoen EUR)

De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 366,4 miljoen
EUR (2008) tot 324,0 miljoen EUR (2009). Ten gevolge van de
heropleving van de beurzen bedragen de latente meerwaarden eind
2009 132,0 miljoen EUR tegen 94,8 miljoen EUR eind 2008.
De obligatieportefeuille groeit van 830,0 miljoen EUR (2008) tot
1.041,7 miljoen EUR (2009). Terwijl de latente meerwaarden eind
2008 slechts 7,7 miljoen EUR vertegenwoordigden, bedragen ze eind
2009 43,2 miljoen EUR (waarvan 40 miljoen EUR op de portefeuille
Staatsobligaties en andere openbare instellingen, en 3,2 miljoen EUR
op de portefeuille van de bedrijfsobligaties). Op 31 december 2009
bedraagt het gemiddelde rendement van de portefeuille 4,3%.

P&V

SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA

2009

2008

Gebouwen

111,0

3,4%

115,6

3,7%

Participaties

940,7

28,7%

943,8

30,5%

Aandelen

324,0

9,9%

366,4

11,8%

Obigaties

1.041,7

31,8%

830,0

26,8%

Hypothecaire leningen

308,0

9,4%

298,5

9,6%

Overige beleggingen

553,2

16,9%

541,8

17,5%

100,0% 3.096,1

100,0%

3.278,6

GLOBAAL RESULTAAT van P&V VERZEKERINGEN CVBA
Een model voor waardering van de niet-actieve obligaties werd
uitgewerkt. Door gebruikmaking van dit model is het immers
mogelijk de ‘fair value’ van die effecten, waarvan de marktwaarde niet
overeenstemt met prijzen van belangrijke en regelmatige transacties,
beter te benaderen. Het verschil in waarde van die blijvend
achtergestelde obligaties tegen hun marktwaarde en tegen de koers
van het model bedraagt op 31 december 2009 0,2 miljoen EUR.

Het boekjaar sluit met een winst van 61,3 miljoen EUR. De Raad
van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor een dividend van
38.683 EUR toe te kennen en het saldo in de reserve te boeken.
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P&V Gemeenschappelijke Kas - BALANS

Actief
Immateriële activa
Beleggingen

12/2009

12/2008

0

0

Passief

12/2009

12/2008

25.932

17.744

13

13

0

0

25.919

17.731

Achtergestelde passiva

0

4.000

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

0

0

212.077

214.526

Voorzieningen voor niet-verworven
premies

2

7

0

0

174.129

176.995

37.946

37.524

0

0

244

62

13.154

11.408

2.734

7.864

15

149

254.155

255.752

Eigen vermogen
Kapitaal

231.851

231.608

0

0

992

992

230.859

230.616

0

0

0

0

16.617

15.656

Vorderingen

922

1.349

Voorziening voor verzekering Leven

Overige activabestanddelen

596

2.945

Voorziening voor schade

0

0

596

2.945

4.169

4.194

254.155

255.752

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

Materiële waarden
Beschikbare waarden

Overlopende rekeningen
TOTAAL

Uitgiftepremies
Reserves

Technische voorzieningen

Overige technische voorzieningen

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

Ingekorte versie van de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België.
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Het attest van de jaarrekeningen werd zonder voorbehoud afgeleverd door het College van Commissarissen.

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

Onze resultaten

RESULTATENREKENINGEN - P&V Gemeenschappelijke Kas
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Onze resultaten

Technische rekening Niet-Leven

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

12/2008

Verworven premies

19.751

27.108

Opbrengsten van beleggingen

10.217

9.967

0

0

-13.682

-23.957

Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen
Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Niet-technische rekening
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven

-422

1.550

-4.242

-4.123

-452

-895

-2.836

-4.079

8.333

5.571

12/2009

12/2008

8.333

5.571

0

0

Opbrengsten van beleggingen

54

190

Beleggingslasten

-3

-199

-180

16

8.204

5.579

0

0

-17

2

0

0

8.187

5.580

Overige opbrengsten en lasten

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat
Heffingen op vrijgestelde reserves

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

P&V
Gemeenschappelijke Kas

12/2009
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ACTIVITEITENVERSLAG - P&V Gemeenschappelijke Kas

In 2009 bedragen de uitgegeven premies van P&V Gemeenschappelijke Kas 22,5 miljoen EUR, wat een vermindering is van
15,4% ten opzichte van het incasso van 2008. Deze achteruitgang
treft voornamelijk de portefeuille « openbare sector » en is vooral het
gevolg van de opzegging van contracten van deze portefeuille naar
aanleiding van saneringsmaatregelen
De ratio S/P is merkelijk verbeterd, want zonder aftrek van de
herverzekering gaat hij van 99,5% naar 85,9%. Deze verbetering is
het resultaat van de saneringsoperaties die tijdens het boekjaar op
de portefeuille werden uitgevoerd. Voor 2009 stippen we eveneens
een belangrijke welzijnsaanpassing aan. Bovendien heeft het
indexeringsfonds van de openbare sector, sinds december 2008,
een veiligheidspeil bereikt dat gelijkwaardig is met dat van de private
sector en is het niet meer aangepast.
Eind 2009 bedraagt de combined ratio zonder aftrek van de
herverzekering 109,7% terwijl de combined ratio met aftrek van de
herverzekering 112,4% beloopt.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
De obligatieportefeuille stijgt van 229,7 miljoen EUR (2008) tot 229,9
miljoen EUR (2009). De latente meerwaarden, die eind 2008 slechts
1,6 miljoen EUR bedroegen, belopen 9,7 miljoen EUR eind 2009: dit
bedrag komt voort uit een latente meerwaarde van 9,9 miljoen EUR
op de portefeuille Staatsobligaties en andere openbare instellingen,
en uit een latente waardevermindering van 0,2 miljoen op die van de
bedrijfsobligaties. Op 31 december 2009 bedraagt het gemiddelde
rendement van de portefeuille 4,3%.
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Onze resultaten

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
2009

(in miljoen EUR)

2008

Participaties

1,0

0,4%

1,0

0,4%

Aandelen

1,0

0,4%

0,9

0,4%

Obigaties

229,9

99,1%

229,7

99,2%

Overige beleggingen

0,0

0,0%

0,0

0,0%

231,9

100,0%

231,6

100,0%

GLOBAAL RESULTAAT van P&V Gemeenschappelijke Kas
De Gemeenschappelijke Kas boekt een positief resultaat van 8,2
miljoen EUR. Zoals in 2008, wordt voorgesteld dit resultaat voor de
eigen middelen te bestemmen en geen restorno’s uit te keren in het
vooruitzicht van nieuwe vereisten inzake marge die ons vermoedelijk
zullen worden opgelegd overeenkomstig Solvency II. En dit te meer
daar, na eensluidend advies van de CBFA de achtergestelde lening
aangegaan door PVH, is terugbetaald.

4.2.3
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P&V Herverzekering - BALANS

Actief
Immateriële activa
Beleggingen

Onze resultaten

12/2009

12/2008

0

0
12.475

0

0

Verbonden ondernemingen en
deelnemingen

9.508

9.518

Overige financiële beleggingen

2.637

2.637

300

320

0

0

101

101

38

44

1.389

3.719

0

0

1.389

3.719

7

9

13.980

16.348

Terreinen en gebouwen

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
TOTAAL

12/2009

12/2008

10.286

10.280

2.640

2.640

0

0

7.646

7.641

Achtergestelde passiva

0

0

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

0

0

3.024

3.736

Voorzieningen voor niet-verworven
premies

0

14

Voorziening voor verzekering Leven

0

0

3.024

3.722

0

0

Technische voorzieningen tak 23

0

0

Voorzieningen voor overige risico’s
en kosten

0

0

42

42

618

2.281

10

10

13.980

16.348

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves

Technische voorzieningen

Voorziening voor schade
Overige technische voorzieningen

Deposito’s ontvangen
van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

P&V
Herverzekering

12.445

Passief

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

Ingekorte versie van de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het attest van de jaarrekeningen werd zonder voorbehoud afgeleverd door het College van Commissarissen.
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RESULTATENREKENINGEN - P&V Herverzekering

Technische rekening Niet-Leven
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast

12/2009

12/2008

15

25

116

3.671

0

0

402

-157

Wijziging van de andere technische voorzieningen

0

0

Winstdeelnemingen

0

-2

Netto-bedrijfskosten

-97

-159

Beleggingslasten

-10

-42

-3

0

422

3.337

12/2009

12/2008

422

3.337

Overige technische lasten

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Niet-technische rekening
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven

0

0

Opbrengsten van beleggingen

54

165

Beleggingslasten

-9

-68

0

3

466

3.437

Overige opbrengsten en lasten

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat
Heffingen op vrijgestelde reserves

Te bestemmen resultaat van het boekjaar
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op 31 december 2009 (in duizend EUR)

Onze resultaten

0

0

-0

0

0

0

466

3.437
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ACTIVITEITENVERSLAG - P&V Herverzekering

De activiteit van de vennootschap is sinds 1996 in run-off.

Onze resultaten

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
(in miljoen EUR)

2009

2008

Participaties

9,5

76,6%

9,5

76,6%

Aandelen

2,0

16,1%

2,0

16,1%

Obigaties

0,6

4,8%

0,6

4,8%

De technische voorzieningen dalen met circa 700.000 EUR en
bereiken 3 miljoen EUR.

Overige beleggingen

GLOBAAL RESULTAAT van P&V Herverzekering

0,3

2,4%

0,3

2,4%

12,4

100,0%

12,4

100,0%

P&V
Herverzekering

Het boekjaar sluit met een winst van 0,465 miljoen EUR. Dit bedrag
is merkelijk verminderd ten opzichte van het vorige boekjaar, toen
aanzienlijke meerwaarden werden geboekt (voor 3,2 miljoen EUR).

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor een
bedrag van 0,460 miljoen EUR te verdelen en het saldo (5.702 EUR)
als reserve te boeken.
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VIVIUM - BALANS

Actief
Immateriële activa
Beleggingen

12/2009

12/2008

0

352

7.733.198

7.173.040

Terreinen en gebouwen

14.869

15.142

Verbonden ondernemingen en
deelnemingen

38.788

57.772

Overige financiële beleggingen

7.678.253

7.096.995

1.287

3.130

Beleggingen tak 23

140.417

132.996

Deel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen

163.198

157.682

Vorderingen

139.101

144.321

44.765

95.102

2.555

2.908

Deposito’s bij cederende ondernemingen

Overige activabestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden

Overlopende rekeningen
TOTAAL

42.210

92.194

147.652

127.360

8.368.331

7.830.854

Passief
Eigen vermogen

150.697

128.826

128.826

Reserves

48.032

21.872

Achtergestelde passiva

150.000

150.000

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

118.873

58.873

7.527.972

7.107.052

78.703

80.051

Voorziening voor verzekering Leven

6.144.812

5.742.418

Voorziening voor schade

1.159.607

1.156.070

144.850

128.514

140.417

132.996

7.289

11.525

85.249

82.178

157.447

130.814

4.226

6.718

8.368.331

7.830.854

Technische voorzieningen
Voorzieningen voor niet-verworven
premies

Overige technische voorzieningen

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

TOTAAL

Het attest van de jaarrekeningen werd zonder voorbehoud afgeleverd door het College van Commissarissen.

12/2008

176.858

Overlopende rekeningen

Ingekorte versie van de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België.

12/2009

Kapitaal

Schulden
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op 31 december 2009 (in duizend EUR)

Onze resultaten
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RESULTATENREKENINGEN - VIVIUM

Technische rekening Niet-Leven

Onze resultaten

12/2009

12/2008

319.929

337.779

65.580

61.533

256

-532

-233.788

-279.497

-6.453

8.108

-109.579

-113.218

Beleggingslasten

-13.125

-38.432

Overige technische lasten

-14.758

-12.910

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

8.062

-37.169

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

12/2009

12/2008

Premies

597.643

588.591

Opbrengsten van beleggingen

431.253

300.410

16.501

2.954

561

129

Schadelast

-373.374

-410.664

Wijziging van de andere technische voorzieningen

-396.838

-286.723

Waardecorrecties op beleggingen tak 23 (opbrengsten)
Overige technische opbrengsten

Winstdeelnemingen

-7.928

13.600

Netto-bedrijfskosten

-75.430

-84.894

Beleggingslasten

-82.257

-256.654

Waardecorrecties op beleggingen tak 23 (lasten)
Overige technische lasten
Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen

Resultaat van de technische rekening Leven

-107

-42.581

-1.702

-319

-60.000

0

48.321

-176.151

12/2009

12/2008

8.062

-37.169

48.321

-176.151

2.491

8.466

-1.676

-1.881

-12.460

160

44.739

-206.574

0

0

Belasting op het resultaat

2.218

2.050

Uitgestelde belastingen

4.203

0

Heffingen op vrijgestelde reserves

8.162

0

59.322

-204.525

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

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

VIVIUM

Technische rekening Leven

Niet-technische rekening

op 31 december 2009 (in duizend EUR)
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ACTIVITEITENVERSLAG - VIVIUM
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Onze resultaten

ACTIVITEITEN LEVEN
Op 31 december 2009 bedraagt het globaal incasso Leven 597,6
miljoen EUR, wat een stijging van 9,1 miljoen EUR is ten opzichte van
2008.
LEVEN INDIVIDUEEL

LEVEN GROEP

Op 31 december 2009 heeft VIVIUM in Leven Individueel een premieincasso bereikt van 306,8 miljoen EUR, wat een vermindering betekent
van 9,7 miljoen EUR (-3,1%) ten opzichte van dat van 2008.

Op 31 december 2009 heeft VIVIUM een premie-incasso van 291,8
miljoen EUR gerealiseerd, wat een stijging is van 18,1 miljoen EUR
(+6,6%) ten opzichte van 2008.

De daling van dit incasso komt voor 2,7 miljoen EUR voort uit de
beleggingsproducten en voor 9 miljoen EUR uit de traditionele
portefeuilles Leven die zich de laatste jaren niet meer ontwikkelen.
Het incasso van de producten Universal Life is daarentegen gestegen
met 2 miljoen EUR.

In de tak 21 vertegenwoordigt dit incasso 270 miljoen EUR. Op het
vlak van de technische resultaten is de winst op sterfte in 2009 hoger
dan in 2008.

De activiteit Leven Individueel bereikt op 31 december 2009
een boekhoudkundige winst van 34,1 miljoen EUR, dankzij een
financieel resultaat dat gunstig is beïnvloed door terugnemingen
van waardeverminderingen en gerealiseerde meerwaarden, en na
bestemming van 44,0 miljoen EUR voor het fonds voor toekomstige
toewijzingen.
Pro memorie, het boekhoudkundig resultaat van de activiteit Leven
Individueel vertoonde eind 2008 een verlies van 94,7 miljoen EUR,
rekening houdend met waardeverminderingen en gerealiseerde
minderwaarden ten bedrage van 175,5 miljoen EUR.
De exploitatiekosten zijn met 2,8 miljoen EUR afgenomen.
In 2009 is een toevoeging voor winstdeelnemingen van 5,1 miljoen
EUR geboekt, terwijl in 2008 geen enkele dotatie werd geboekt.
p. 46

De activiteit Leven Groep vertoont op 31 december 2009 een
boekhoudkundige winst van 13,1 miljoen EUR, dankzij een
financieel resultaat dat gunstig is beïnvloed door terugnemingen
van waardeverminderingen en gerealiseerde meerwaarden en na
bestemming van 16,0 miljoen EUR voor het fonds voor toekomstige
toewijzingen.
Pro memorie, het boekhoudkundige resultaat van de activiteit Leven
Groep vertoonde eind 2008 een verlies van 82,7 miljoen EUR, rekening
houdend met waardeverminderingen en gerealiseerde minderwaarden
ten bedrag van 95,5 miljoen EUR.
De exploitatiekosten zijn met 6,6 miljoen EUR afgenomen.
In 2009 is een toevoeging voor winstdeelnemingen van 3,7 miljoen
EUR geboekt, terwijl in 2008 geen enkele dotatie werd geboekt.
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ACTIVITEITEN NIET-LEVEN
Incasso
Het globale incasso in uitgegeven premies bedraagt 347,0 miljoen
EUR, wat een daling is van 4% ten opzichte van 2008.

In Auto is het incasso van de categorie « toerisme en zaken » gestegen,
terwijl het in de andere categorieën is afgenomen. Deze daling komt
onder meer voort uit de niet-verlenging op 1 januari 2009 van een
wagenpark dat VIVIUM voor rekening van een andere maatschappij
beheerde, alsmede uit de opzegging van een groot deel van de
transportportefeuille van een makelaar. De premies zijn aangepast
aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen.
In Brand wordt de evolutie van het incasso, dat met 2% is gekrompen,
nadelig beïnvloed door de evolutie van de ABEX-index. Deze index
ging immers op 1 juli 2009 naar beneden, terwijl hij de jaren voordien
aanzienlijke stijgingen had gekend.
De achteruitgang van het incasso in de overige branches is onder meer
te verklaren door de overdracht op 1 april 2009 van de portefeuille
rechtsbijstand van ex-ING Insurance aan Arces, de maatschappij die
in de Rechtsbijstand van de Groep is gespecialiseerd.
Het incasso van de activiteit Invaliditeit bedraagt 49,1 miljoen EUR,
tegen 47,7 miljoen in 2008. Dit incasso beloopt 26,1 miljoen EUR voor

Resultaten
Technische resultaten
Het technische resultaat van het boekjaar is in vergelijking met het
vorige boekjaar verbeterd. Ofschoon de prestaties met 2% zijn
toegenomen, zijn de wijzigingen van de voorzieningen voor schaden
gedaald van 66,0 miljoen EUR in 2008 tot 22,4 miljoen EUR in 2009
(-66%).

VIVIUM

De achteruitgang is aanzienlijk in Arbeidsongevallen. Deze is het gevolg
van een hevige concurrentie op de markt, met als consequentie een
druk op het peil van de premies en een vermindering van het aantal
tot stand gebrachte zaken. De verwachte premies voor 2010 zijn
trouwens naar beneden herzien : ten gevolge van de economische
crisis moeten we ons immers aan lagere loonmassa’s verwachten dan
die van de vorige jaren.

de tak Individueel, wat een stijging van 4,4% betekent ten opzichte
van 2008 (25,0 miljoen EUR). Deze stijging doet zich zowel voor in
de zaken die met een afzonderlijk contract worden gesloten als in de
aanvullende waarborgen van de levensverzekeringen. De toename
van het incasso is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het succes van de
formule “Verzekering Zakencijfer”. In de tak Invaliditeit Groep bedraagt
het incasso 23,0 miljoen EUR tegen 22,7 miljoen EUR in 2008.

De tak Invaliditeit niet meegerekend, is de ratio zonder aftrek van de
herverzekering voor de branches Niet-Leven lager dan die van 2008:
van 74,1% gaat hij immers naar 70%. De ratio na aftrek van de
herverzekering gaat van 67,4% naar 67,2%.
In Auto zijn de resultaten in BA verslechterd: de schadereserves
werden aangepast om rekening te houden met de nieuwe indicatieve
tabel van de magistraten. Voor de overige waarborgen merken we
vooral een verhoging van de schadefrequentie ten gevolge van slechte
weersomstandigheden (hagel) en de afschaffing van de franchise in
sommige contracten.
De technische resultaten van de collectieve Brand blijven goed, meer
bepaald op het vlak van de risico’s handelszaken en ondernemingen.
In 2008 werd de tak Arbeidsongevallen zwaar getroffen door een
p. 47
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drievoudige indexering van de renten voor de ongevallen met blijvende
arbeidsongeschiktheid, waarvan de weerslag op de reserves op
ongeveer 16 miljoen EUR werd geraamd. In 2009 is de ratio S/P
nogmaals verslechterd : er is geen indexering meer van deze renten
geweest, maar een bijkomende last van 4,3 miljoen EUR werd
geboekt ten gevolge van een uitzonderlijke welzijnsaanpassing en
andere wettelijke verplichtingen; hierbij komt nog een schadelast die
hoger is dan in het vorige boekjaar.
In Invaliditeit zijn de technische resultaten echter verbeterd. Zo is in
Individueel de ratio S/P zonder aftrek van de herverzekering, die in
2008 98,15% beliep, in 2009 gedaald tot 67,28%, onder meer dankzij
de goede resultaten van de schadegevallen op de vorige jaren. In
Groep bedraagt die ratio S/P 64%.
Financiële resultaten en algemene onkosten
In 2009 zijn de financiële resultaten merkelijk verbeterd ten opzichte
van 2008, dankzij de gunstiger situatie van de markten.
De algemene onkosten zijn in 2009 afgenomen.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 335,0 miljoen
EUR (2008) tot 245,9 miljoen EUR (2009). Ten gevolge van de
heropleving van de beurzen, bedragen de latente meerwaarden eind
2009 39,1 miljoen EUR tegen 11,3 miljoen EUR eind 2008.
De obligatieportefeuille groeit van 6.003,8 miljoen EUR (2008) tot
6.864,1 miljoen EUR (2009). Terwijl de latente meerwaarden eind
2008 slechts 28,0 miljoen EUR vertegenwoordigden, bedragen ze
eind 2009 204,8 miljoen EUR (waarvan 178,6 miljoen EUR op de
portefeuille Staatsobligaties en andere openbare instellingen, en
26,2 miljoen EUR op de portefeuille van de bedrijfsobligaties). Op
p. 48

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
(in miljoen EUR)

2009

2008

Gebouwen

14,9

0,2%

15,1

0,2%

Participaties

36,0

0,5%

54,5

0,8%

Aandelen

245,9

3,2%

335,0

4,7%

Obigaties

6.864,1

88,8%

6.003,8

83,7%

Hypothecaire leningen

120,5

1,6%

138,5

1,9%

Overige beleggingen

451,8

5,8%

626,1

8,7%

7.733,2

100,0%

7.173,0

100,0%

31 december 2009 bedraagt het gemiddelde rendement van de
portefeuille 4,74%.
Een model voor waardering van de niet-actieve obligaties werd
uitgewerkt. Door gebruikmaking van dit model is het immers
mogelijk de ‘fair value’ van die effecten, waarvan de marktwaarde niet
overeenstemt met prijzen van belangrijke en regelmatige transacties,
beter te benaderen. Het verschil in waarde van die blijvend
achtergestelde obligaties tegen hun marktwaarde en tegen de koers
van het model bedraagt op 31 december 2009 25,2 miljoen EUR.
GLOBAAL RESULTAAT van VIVIUM
Het boekjaar sluit met een winst van 59,3 miljoen EUR. De Raad van
Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor een bruto dividend van 25
miljoen EUR toe te kennen. Het niet verdeelde saldo zal het mogelijk
maken de overgedragen verliezen ten bedrage van 23,2 miljoen EUR
aan te zuiveren en de reserves te verhogen met 11 miljoen EUR.

4.2.5
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Actief
Immateriële activa
Beleggingen

Onze resultaten

12/2009

12/2008

1.074

1.506

Passief
Eigen vermogen

17.076

7.145

7.145

Uitgiftepremies

3.892

Reserves

3.693

0

0

Verbonden ondernemingen en
deelnemingen

0

18

Overige financiële beleggingen

49.654

43.852

0

0

0

0

Deel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen

9.988

10.411

Vorderingen

3.279

3.785

Voorziening voor verzekering Leven

Overige activabestanddelen

3.936

8.003

Voorziening voor schade

331

367

3.605

7.636

1.204

931

69.135

68.505

Beschikbare waarden

Overlopende rekeningen
TOTAAL

6.039

Achtergestelde passiva

0

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

0

0

41.230

38.671

8.688

7.596

0

0

32.541

31.075

0

0

0

0

22

24

Deposito’s ontvangen van herverzekeraars

3.295

3.908

Schulden

9.410

7.594

448

1.232

69.135

68.505

Technische voorzieningen
Voorzieningen voor niet-verworven
premies

Overige technische voorzieningen

Technische voorzieningen tak 23
Voorzieningen voor overige risico’s
en kosten

Overlopende rekeningen
TOTAAL

ACTEL

Terreinen en gebouwen

Materiële waarden

12/2008

14.730

43.869

Beleggingen tak 23

12/2009

Kapitaal

49.654

Deposito’s bij cederende ondernemingen

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

Ingekorte versie van de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het attest van de jaarrekeningen werd zonder voorbehoud afgeleverd door het College van Commissarissen.
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Technische rekening Niet-Leven

12/2009

12/2008

27.577

29.139

3.823

2.693

16

0

-22.995

-21.713

0

0

-7.907

-8.420

Beleggingslasten

-702

-1.871

Overige technische lasten

-527

-657

-714

-828

12/2009

12/2008

-714

-828

0

0

38

153

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

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

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat
Heffingen op vrijgestelde reserves

Te bestemmen resultaat van het boekjaar
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op 31 december 2009 (in duizend EUR)

267

-8

94

269

-315

-415

0

0

-30

-11

2.721

0

2.376

-426
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Incasso
In juli 2007 heeft Actel de portefeuille van VIVIUM Affinity overgenomen.
In 2008 werden beide entiteiten geïntegreerd. Sinds 1 maart 2009
werken ze op een gemeenschappelijk informaticaplatform.
We herinneren eraan dat de ontwikkeling van Actel zich sinds 2007
toespitst op affiniteitenmarketing onder de merknaam “Actel Affinity”
en op de directe verkoop – hoofdzakelijk via internet – onder de
merknaam “Actel”.

Onze resultaten

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
(in miljoen EUR)

2009

2008

Participaties

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Aandelen

6,8

13,7%

7,0

15,9%

Obigaties

42,0

84,5%

35,6

81,1%

Overige beleggingen

0,9

1,8%

1,3

3,0%

49,7

100,0%

43,9

100,0%

Het incasso uitgedrukt in uitgegeven premies evolueert als volgt:
•
29,8 miljoen EUR in 2008 ;
•
30,3 miljoen EUR in 2009.

De exploitatiekosten gaan, eveneens in verhouding tot de verdiende
premies, van 29% in 2008 naar 28% in 2009.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
De boekwaarde van de aandelenportefeuille daalt van 7,0 miljoen EUR
(2008) tot 6,8 miljoen EUR (2009). Ten gevolge van de heropleving
van de beurzen bedragen de latente meerwaarden eind 2009 3,0
miljoen EUR tegen 2,0 miljoen EUR eind 2008.
De obligatieportefeuille groeit van 35,6 miljoen EUR (2008) tot 42,0
miljoen EUR (2009). Terwijl de latente meerwaarden eind 2008

slechts 0,4 miljoen EUR vertegenwoordigden, bedragen ze eind
2009 1,5 miljoen EUR (waarvan 1,4 miljoen EUR op de portefeuille
Staatsobligaties en andere openbare instellingen, en 0,1 miljoen EUR
op de portefeuille van de bedrijfsobligaties). Op 31 december 2009
bedraagt het gemiddelde rendement van de portefeuille 4,17%.

ACTEL

Resultaat
In 2009 bedroeg de technische last zonder aftrek van herverzekering
23,5 miljoen EUR, tegen 25,7 miljoen EUR in 2008, zijnde een
vermindering van 9%. Deze gunstige evolutie wordt negatief beïnvloed
door de herverzekering. Immers, de netto technische marge (na
herverzekering), die in 2008 22% beliep van de verdiende premies,
daalt sterk en bereikt 14%.

Een model voor waardering van de niet-actieve obligaties werd
uitgewerkt. Door gebruikmaking van dit model is het immers
mogelijk de ‘fair value’ van die effecten, waarvan de marktwaarde niet
overeenstemt met prijzen van belangrijke en regelmatige transacties,
beter te benaderen. Het verschil in waarde van die blijvend
achtergestelde obligaties tegen hun marktwaarde en tegen de koers
van het model bedraagt op 31 december 2009 0,03 miljoen EUR.
GLOBAAL RESULTAAT van ACTEL
Het boekjaar sluit met een winst van 2,4 miljoen EUR. De Raad
van bestuur stelt de Algemene Vergadering voor een dividend van 2
miljoen EUR toe te kennen en het saldo als reserve te boeken.
p. 51
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Actief
Immateriële activa
Beleggingen

12/2009

12/2008

26

13

29.576

28.127

1.670

1.753

0

0

27.907

26.374

0

0

0

0

Deel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen

2.475

2.370

Vorderingen

2.139

2.027

647

744

Terreinen en gebouwen
Verbonden ondernemingen
en deelnemingen
Overige financiële beleggingen
Deposito’s bij cederende ondernemingen

Beleggingen tak 23

Overige activabestanddelen
Materiële waarden
Beschikbare waarden

Overlopende rekeningen
TOTAAL

Passief

12/2009

12/2008

10.717

9.884

10.243

10.243

474

-359

Achtergestelde passiva

0

0

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

0

0

21.935

20.926

5.780

5.472

Eigen vermogen
Kapitaal
Overgedragen winst/verlies

Technische voorzieningen
Voorzieningen voor niet-verworven
premies
Voorziening voor verzekering Leven

73

92

574

652

430

402

35.293

33.683

0

0

14.921

14.514

1.234

940

Technische voorzieningen tak 23

0

0

Voorzieningen voor overige risico’s
en kosten

0

0

485

699

2.081

2.085

74

89

35.293

33.683

Voorziening voor schade
Voorzieningen voor egalisatie en
catastrofen

Deposito’s ontvangen van herverzekeraars
Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

Ingekorte versie van de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België.
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op 31 december 2009 (in duizend EUR)

Onze resultaten

Het attest van de jaarrekeningen werd zonder voorbehoud afgeleverd door het College van Commissarissen.
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Onze resultaten

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

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

12/2009

12/2008

15.826

14.958

1.025

975

274

274

-10.091

-9.007

0

0

-5.862

-5.634
-863

-277

-291

Wijziging voor egalisatie en catastrofen

-294

-429

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven

780

-17

12/2009

12/2008

780

-17

0

0

Opbrengsten van beleggingen

58

217

Beleggingslasten

-5

-4

1

1

834

196

4

5

-5

-6

833

195

Niet-technische rekening

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven

Overige opbrengsten en lasten

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

PIETTE &
PARTNERS

180

Overige technische lasten

p. 53
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PIETTE & PARTNERS Verzekeringsmaatschappij (PNP) sluit het boekjaar 2009 af met een premie-incasso
(uitgegeven premies) van 17,2 miljoen EUR, een stijging met 6 % ten opzichte van 2008. Het incasso
van de maatschappij is als volgt verdeeld : 23% Brand, 5% Varia, 45% BA Auto, 24% Casco en 4%
Rechtsbijstand.
Wat de schadelast betreft, kende de onderneming een goed jaar. De ratio S/P voor herverzekering bedraagt
59%, wat een combined ratio voor herverzekering geeft van 96%.
Een strikt acceptatiebeleid, de opvolging van de portefeuille na schade, de opvolging van de betalingen en
de evolutie van de schadereserves eisen de dagelijkse aandacht van de directie op.

Onze resultaten

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
(in miljoen EUR)

2009

2008

Participaties

1,7

5,7%

1,7

6,0%

Aandelen

1,4

4,7%

1,2

4,3%

Obigaties

21,1

71,3%

19,9

70,8%

Overige beleggingen

5,4

18,2%

5,3

18,9%

29,6

100,0%

28,1

100,0%

De algemene kosten bleven onder het budget en bereiken 15% van de uitgegeven premies.
Door een ietwat meer ontspannen financieel klimaat in vergelijking met 2008 kon volgens de waarderingsregels van de P&V Groep 0,270 miljoen EUR waardeverminderingen worden teruggeboekt.
PNP werkt samen met 380 makelaarskantoren, die zich voor het overgrote deel in West- en Oost-Vlaanderen
bevinden. De bedoeling is een win-winsituatie uit te bouwen met de makelaars (o.a. via een systeem van
winstdeelname) in een langetermijnstrategie gesteund op wederzijds respect en vertrouwen.
Een goede prijs-kwaliteitverhouding, een snelle, soepele en uitstekende dienstverlening, korte
beslissingstermijnen en een persoonlijk contact met professionele makelaars vormen de voornaamste
troeven van PNP.
SPREIDING VAN DE BELEGGINGSACTIVA
De boekwaarde van de aandelenportefeuille groeit van 1,2 miljoen EUR (2008) tot 1,4 miljoen EUR (2009).
Ten gevolge van de heropleving van de beurzen bedragen de latente meerwaarden eind 2009 0,3 miljoen
EUR tegen 0,1 miljoen EUR eind 2008.
De obligatieportefeuille groeit van 19,9 miljoen EUR (2008) tot 21,1 miljoen EUR (2009). Terwijl de latente
meerwaarden eind 2008 slechts 0,2 miljoen EUR vertegenwoordigden, bedragen ze eind 2009 0,9 miljoen
EUR (waarvan 0,7 miljoen EUR op de portefeuille Staatsobligaties en andere openbare instellingen, en 0,2
miljoen EUR op de portefeuille van de bedrijfsobligaties).
p. 54

Een model voor waardering van de niet-actieve obligaties werd
uitgewerkt. Door gebruikmaking van dit model is het immers
mogelijk de ‘fair value’ van die effecten, waarvan de marktwaarde niet
overeenstemt met prijzen van belangrijke en regelmatige transacties,
beter te benaderen. Het verschil in waarde van die blijvend
achtergestelde obligaties tegen hun marktwaarde en tegen de koers
van het model bedraagt op 31 december 2009 0,003 miljoen EUR.
GLOBAAL RESULTAAT van PIETTE & PARTNERS
Het boekjaar sluit met een winst van 0,833 miljoen EUR. Rekening
houdend met het overgedragen verlies eind 2008 van 0,362 miljoen
EUR, bedraagt de overgedragen winst 0,447 miljoen EUR. Dit na
aanvulling van de wettelijke reserve ten bedrage van 0,024 miljoen
EUR.
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Onze resultaten

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

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

Actief
Immateriële activa
Beleggingen
Terreinen en gebouwen
Overige financiële beleggingen

12/2009

12/2008

11

12

78.142

12/2009

12/2008

Eigen vermogen

15.218

14.483

89.664

Geplaatst kapitaal

9.000

9.000

8.444

8.662

Wettelijke reserve

303

246

69.698

81.002

Onbeschikbare reserve
Overgedragen winst

Aandelen, deelnemingen en nietvastrentende effecten

15.419

18.649

Obligaties en andere vastrentende
affecten

41.227

29.359

3.032

3.226

10.020

29.768

849.792

735.319

Overige leningen
Deposito’s bij kredietinstellingen

Beleggingen betreffende verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep “leven” en
waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming
Vorderingen
Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse
verzekeringsverrichtingen Verzekeringsnemers
Overige vorderingen

Overige activabestanddelen
Materiële activa

3.493

7.573

23

23

3.470

7.550

13.719

11.239
762
10.477

8.033

6.861

Verworden, niet-vervallen intresten en
huurgelden

1.692

1.216

Overgedragen acquisitiekosten

6.229

5.520

112

124

953.191

850.668

Overige overlopende rekeningen

TOTAAL

821
3.288

735

1.128

Achtergestelde schulden

2.479

2.479

Technische voorzieningen

68.567

80.198

68.544

80.121

22

77

855.709

739.716

1.715

2.731

37

132

Voorziening voor belastingen

797

1.904

Andere voorzieningen

881

695

8.015

10.701

6.948

7.788

Schulden t.o.v. kredietinstellingen

746

2.678

Overige schulden, schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

321

235

1.488

359

953.191

850.668

Voorziening voor verzekering “leven”
Andere technische voorzieningen

Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden
aan een beleggingsfonds van
de groep van activiteiten “leven”
wanneer het beleggingsrisico
niet gedragen wordt door de
onderneming
Voorziening voor overige risico’s en
kosten
Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Schulden
Schulden uit hoofde van rechtstreekse
verzekeringsverrichtingen

Overlopende rekeningen
TOTAAL

EURESA-LIFE

559

Overlopende rekeningen

954
4.226

Resultaat van het boekjaar

13.160

Beschikbare waarden

Passief
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RESULTATENREKENINGEN - Euresa-Life

Technische rekening Levensverzekering
Premies, onder aftrek van herverzekering
Brutopremies
Uitgaande herverzekeringspremies
Opbrengsten van beleggingen

Onze resultaten

12/2009

12/2008

123.496

91.012

123.542

91.026

-46

-14

39.462

12.387

9.976

9.287

29.486

3.099

109.121

4.641

-129.998

-140.758

-129.998

-140.758

Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van
herverzekering (stijging -, daling +)

-104.361

318.537

Wijziging van de voorziening voor verzekering “leven”, zonder
aftrek van herverzekering (stijging-,daling+)

-104.416

318.441

55

96

Netto bedrijfskosten (-)

-15.300

-22.328

Acquistiekosten

-6.257

-6.020

709

-5.170

Meerwaarden op de realisatie
Waardecorrecties of beleggingen van de actiefpost D (opbrengsten)
Schadelast, onder aftrek van herverzekering
Betaalde bruto-bedragen
Bruto-bedragen

Wijziging van de voorziening voor verzekering “leven”, onder aftrek
van herverzekering (stijging+,daling-)

Wijziging van het bedrag van de geactiveerde acquisitiekosten
(stijging-,daling+)
Administratiekosten
Beleggingslasten
Beheerslasten van beleggingen
Waardecorrecties op beleggingen
Minderwaarden op de realisatie van beleggingen
Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D (kosten) (-)
Resultaat van de technische rekening levensverzekering
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Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Belastingen op het resultaat
Resultaat van het boekjaar na belastingen
Overige belastingen niet hernomen in voorgaande rubrieken

Opbrengsten van andere beleggingen
Opbrengsten van andere beleggingen

Niet-technische rekening

-9.753

-11.137

-15.884

-54.263

-1.584

-1.645

-2

-11

-14.299

-52.607

-5.468

-207.726

1.068

1.501

Resultaat van het boekjaar

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

12/2009

12/2008

1.068

1.501

-325

-463

744

1.037

-9

91

735

1.128
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ACTIVITEITENVERSLAG - Euresa-Life

In het boekjaar 2009 hebben de beheerde kapitalen een gedeelte
van wat ze in 2008 verloren hadden, teruggewonnen. De stijging
met 12,7% ten opzichte van 31 december 2008 is het resultaat van
een vooruitgang van de uitstaande kapitalen met 13,5% ten gevolge
van de heropleving van de financiële markten, vooral in het tweede
halfjaar, en een negatieve nettoproductie (-6 miljoen EUR, of -0,8%).
Het jaargemiddelde van de beheerde kapitalen beliep 828 miljoen
EUR, tegen 985 miljoen EUR het vorige boekjaar, wat een daling is
met 16%.

Onze resultaten

Spreiding van de beleggingsactiva (in boekwaarde)
(in miljoen EUR)

Gronden en gebouwen

2009

2008

8,4

10,76%

8,7

9,71%

Aandelen en OPCVM

15,4

19,72%

18,6

20,76%

Obligaties

41,2

52,75%

29,3

32,70%

Overige beleggingen

12,1

16,77%

33,0

36,83%

78,1

100,0%

89,6

100,0%

De nieuwe productie komt hoofdzakelijk van drie markten: Italië,
België en Frankrijk.
De productie, die vooral uit enige premies bestaat, is met 36%
gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar. De Italiaanse markt
groeide met 65%, de Franse markt met 14% en de Beneluxmarkt,
die op het einde van het eerste halfjaar een achterstand van 50% liet
optekenen, heeft het boekjaar uiteindelijk met een vooruitgang van
3% ten opzichte van 2008 afgesloten.
Het afkoopcijfer ten opzichte van de gemiddelde uitstaande kapitalen
bedraagt 15%, tegen 14% in 2008.

Eind 2009 belopen de totale beleggingsactiva 78,1 miljoen EUR
tegen 89,6 miljoen EUR eind 2008.
De portefeuille aandelen en OPCVM (gemeenschappelijke
beleggingsfondsen) is met 3,2 miljoen EUR gedaald ten
opzichte van eind 2008; deze bestaat vrijwel uitsluitend uit
aandelen in gemeenschappelijke beleggingsfondsen. De latente
waardevermeerderingen op de datum van afsluiting belopen 0,703
miljoen EUR tegen 0,900 miljoen EUR eind 2008.
De boekwaarde van de obligatieportefeuille is met 11,867 miljoen
toegenomen. De latente meerwaarden bedragen 0,993 miljoen tegen
0,197 miljoen EUR eind 2008. De latente waardeverminderingen, die
niet in de boeken zijn opgenomen omdat hun waardevermindering
niet duurzaam werd geacht, bedragen 0,035 miljoen EUR tegen
0,038 miljoen eind 2008.

EURESA-LIFE

Resultaat
Het resultaat van het boekjaar voor belastingen bedraagt 1,068
miljoen EUR tegen 1,501 miljoen EUR voor het boekjaar 2008. De
vastheid van het resultaat, ondanks een bedrag van uitstaande
kapitalen dat 16% lager is dan het vorige boekjaar, is hoofdzakelijk te
verklaren door een drastische beperking van de algemene onkosten.
De technische marge daalt met 20% en de vermindering van de
algemene onkosten beloopt 15,6%.

Spreiding van de beleggingsactiva (excl. tak 23)
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De overige beleggingen zijn vooral samengesteld uit termijndeposito’s,
die 10,020 miljoen EUR belopen, tegen 29,768 miljoen EUR eind
2008.
Voorgestelde bestemming van het resultaat
Het resultaat van het boekjaar dat op 31 december 2009 werd
afgesloten, levert een winst op van 0,735 miljoen EUR die de Raad
van Bestuur voorstelt als volgt te bestemmen:

p. 58

•

overdracht van 0,037 miljoen EUR naar de wettelijke reserve, die
daarmee van 0,303 miljoen EUR naar 0,340 miljoen EUR stijgt;

•

overeenkomstig de fiscale wetgeving, toewijzing van 0,178
miljoen EUR, gelijk aan vijfmaal de vermogensbelasting voor het
jaar 2009. De onbeschikbare reserve gaat van 0,954 miljoen
EUR naar 1,133 miljoen EUR;

•

het saldo van 0,520 miljoen EUR naar de overgedragen
resultaten, die 4,746 miljoen EUR zullen bereiken.

4.2.8
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Arces - BALANS

Actief
Immateriële activa
Beleggingen

12/2009

12/2008

614

389

Passief
Eigen vermogen
Kapitaal

24.376

10.030

779

800

Verbonden ondernemingen en
deelnemingen

0

0

Overige financiële beleggingen

23.597

9.229

0

0

Beleggingen tak 23

0

0

Deel van de herverzekeraars in de
technische voorzieningen

0

0

1.036

637

Voorziening voor verzekering Leven

383

524

Voorziening voor schade

Materiële waarden

232

200

Beschikbare waarden

151

324

450

116

26.859

11.695

Terreinen en gebouwen

Deposito’s bij cederende ondernemingen

Vorderingen
Overige activabestanddelen

Overlopende rekeningen
TOTAAL

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

Onze resultaten

Uitgiftepremies
Reserves

12/2009

12/2008

2.946

2.590

2.300

2.300

74

74

572

216

Achtergestelde passiva

0

Fonds voor toekomstige
toewijzingen

0

0

22.730

8.316

2.208

946

0

0

20.522

7.370

0

0

Technische voorzieningen tak 23

0

0

Voorzieningen voor overige risico’s
en kosten

0

0

Deposito’s ontvangen
van herverzekeraars

0

0

1.183

786

0

3

26.859

11.695

Technische voorzieningen
Voorzieningen voor
niet-verworven premies

Overige technische voorzieningen

Schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL

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.
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RESULTATENREKENINGEN - Arces

Technische rekening Niet-Leven
Verworven premies
Opbrengsten van beleggingen
Overige technische opbrengsten
Schadelast
Wijziging van de andere technische voorzieningen

op 31 december 2009 (in duizend EUR)

12/2009

12/2008

9.059

4.860

780

340

0

0

-6.340

-3.114

0

0

-2.990

-1.576

-70

-255

0

0

439

255

12/2009

12/2008

439

255

0

0

Opbrengsten van beleggingen

22

67

Beleggingslasten

-4

-3

0

0

456

319

-1

-7

-99

-132

0

0

356

180

Netto-bedrijfskosten
Beleggingslasten
Overige technische lasten

Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Niet-technische rekening
Resultaat van de technische rekening Niet-Leven
Resultaat van de technische rekening Leven

Overige opbrengsten en lasten

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten
Belasting op het resultaat
Heffingen op vrijgestelde reserves

Te bestemmen resultaat van het boekjaar
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ACTIVITEITENVERSLAG Arces
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De aanzienlijke groei van het bedrag van de verdiende premies en
van de schadelast is het gevolg van de overname op 1 april 2009 van
de portefeuille Rechtsbijstand van VIVIUM (ex-ING Insurance).
In 2009 werd in het bijzonder aandacht besteed aan de prestaties
van de informatica, een onmisbaar element voor de voortzetting van
de voornaamste doelstellingen van Arces, te weten:
•

« D+2 » - verbintenis om de aanvragen met betrekking tot de
schadegevallen binnen twee werkdagen te behandelen - in 2009
geoptimaliseerd door een papierloos dossierbeheer, alsmede
door het opstarten van thuiswerken.

•

Online transparantie, via de website van Arces en het
berichtensysteem, die het de makelaar mogelijk maken in reële
tijd en op ieder ogenblik elke verrichting van beheer in zijn
schadedossiers op te volgen.

Het boekjaar 2009 sluit met een winst van 356.000 EUR na
belastingen. De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering
voor deze winst over te dragen.

ARCES
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4.3

Risicobeleid
Inleiding
In september 2009 werd een riskmanagementcharter aangenomen
door alle raden van bestuur van de verzekeringsmaatschappijen
van de P&V Groep. Dit charter regelt het risicobeleid van de Groep,
alsmede de rol van de verschillende intervenanten. Zo is er meer
bepaald de invoering van een onafhankelijke functie risicobeleid
‘Groep’ en de oprichting van een (nieuw) riskmanagementcomité
(RMCO). In de praktijk komen twee subcomités om de drie maanden
samen, het ene voor de activiteiten Leven/Gezondheid en het andere
voor de activiteiten Niet-Leven. De functie ‘riskmanagement Groep’
pleegt eveneens overleg aangaande het risicobeleid met de overige
controlefuncties binnen de verschillende entiteiten van de Groep.
In het raam van de invoering in de P&V Groep van een efficiënt en
coherent systeem van risicobeleid, dat de identificatie, de evaluatie,
reporting, controle en opvolging van de verschillende risico’s mogelijk
maakt, zijn ‘risk’-ontwikkelingsplannen uitgewerkt. Deze activiteiten
liggen volledig in de lijn van Solvency II en van de circulaires
‘prudentiële verwachtingen inzake het deugdelijk bestuur van
financiële instellingen’, ‘riskmanagement’ en ‘risicobeheermodellen’
van de CBFA.
Beheer van de voornaamste risico’s en onzekerheden
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In januari 2008 heeft de P&V Groep een globaal risicobeheermodel
aangenomen. Er is een risicometing bepaald en een eerste algemene
tolerantiegrens is vastgelegd. Dit kwantitatief model is een belangrijk
onderdeel van het risicobeleid binnen de Groep. Het gaat om een
model van het type ‘economisch kapitaal’, dat steunt op de weergave
in marktwaarde van alle balansposten (activa en passiva). Dit model
houdt zowel rekening met de marktrisico’s (bv. renterisico) als met de
risico’s die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de schommelingen
van de financiële markten (bv. sterfterisico in Leven). De effecten van
diversificatie tussen de aanwezige risico’s binnen de entiteiten van
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de P&V Groep, alsmede die welke bestaan tussen de verschillende
entiteiten van de Groep, worden eveneens beschouwd.
De voornaamste risico’s waaraan de P&V Groep is blootgesteld,
zijn:
•

veruit de financiële risico’s. De belangrijkste risico’s zijn die met
betrekking tot een laag peil van de rentevoeten (vooral wat de
levensverzekeringsportefeuilles aangaat met hoge gewaarborgde renten en van lange duur, zoals de groepsverzekeringsportefeuilles van VIVIUM en P&V Verzekeringen), alsmede de
aandelen- en spreadrisico’s;

•

de verzekeringsrisico’s. De belangrijkste risico’s zijn de risico’s
van onderschrijving, van ontoereikende provisionering en het
rampenrisico in Niet-Leven, alsmede het risico van massale
afkopen in Individueel Leven;

•

de operationele risico’s. Het voornaamste operationele risico is
het informaticarisico (meer bepaald betreffende de strategische
projecten van migratie van de IT-platforms en een project met
betrekking tot de ontmanteling van de maatschappij RainbowICT, een economisch samenwerkingsverband dat de ITinfrastructuur van verscheidene verzekeringsmaatschappijen
beheert).

De hoofdtaak van het ‘riskmanagement Groep’ (RMG) is de
onafhankelijke adviesverstrekking aan de directiecomités over de te
nemen maatregelen en de uit te voeren activiteiten om zich ervan te
verzekeren dat een passend en coherent systeem van risicobeheer
in de verschillende maatschappijen van de Groep is ingesteld. De
voornaamste activiteiten die tot hiertoe plaatsvonden voor de
invoering van een geïntegreerd risicobeheersysteem op het vlak van
de P&V Groep, betreffen:
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•

Op het vlak van de kwantificering van de risico’s, invoering van
interne risicobeheermodellen (econometrische / ALM-modellen
van passiva – Leven en Niet-Leven, enz.) gecentraliseerd bij het
RMG en geleidelijk stelselmatig toegepast op alle activiteiten van
de Groep.

verband met onaangepaste of ontbrekende procedures, individuen,
systemen of die, welke uit externe gebeurtenissen voortkomen. Dit
omvat ook de wettelijke risico’s en de reputatierisico’s. Het beheer
van deze risico’s steunt op de drie volgende hoofdlijnen:
•

Het beleid van interne controle dat binnen de Groep door de
interne audit wordt gecoördineerd. De activiteiten in kwestie
worden geregeld door een auditcharter dat door de Raad van
Bestuur is goedgekeurd en dat de onafhankelijkheid van de
functie van interne audit waarborgt. De verantwoordelijke van de
interne audit rapporteert aan het Auditcomité over de opvolging
van de aanbevelingen door de directie van de onderneming. In
het raam van het ingevoerde overleg baseert het riskmanagement
Groep zich op die werken om de kwalitatieve aspecten van de
follow-up van die risico’s te bevatten. Te noteren valt, dat de aan
de gang zijnde activiteiten in het kader van het ontwikkelingsplan
‘risk’ 2009-2010/2011 een versteviging van de interne controle
beogen, in hoofdzaak door de integratie van de opvolging van
de risico’s ‘interne audit – risk management Groep’ binnen de
operationele verzekeringsdepartementen.

•

Het beleid inzake informatieveiligheid, dat steunt op een basisnorm, met name de ‘BS 7799 Information Security’, en meer
bepaald de volgende aspecten dekt: het beveiligingsbeleid,
de organisatie van de informatieveiligheid, het databeheer,
de beveiliging van de human resources, de fysieke en
milieuveiligheid, het beheer van de communicatie en de operaties,
de toegangscontrole, de aanschaf, ontwikkeling en wijziging van
de informatiesystemen, het beheer van veiligheidsincidenten,
het Business Continuity Management (BCM). Het verschil ten
opzichte van de gegeven normen wordt geregeld geëvalueerd
en er worden actieplannen toegepast om de doelstellingen
inzake veiligheid te bereiken. Het riskmanagement Groep steunt
hoofdzakelijk op de werken die door de audit zijn uitgevoerd

Ook boordtabellen en stresstests zijn uitgewerkt, om een
systematische analyse van de risicopositie mogelijk te maken
(in dit stadium vooral de markt- en kredietrisico’s). Een eerste
stelsel van ‘financiële risicogrenzen’ betreffende VIVIUM,
P&V Verzekeringen (België) en de P&V Groep (excl. Euresa) is
eveneens uitgewerkt.
•

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
risicobeheer (aanvaarding, tarifering enz.), toegepast door de
verschillende entiteiten van de Groep, teneinde hun coherentie en
overeenstemming met de groepsvisie te onderzoeken. Op termijn
zullen algemene richtlijnen “Groep” worden uitgevaardigd.

Het is belangrijk erop te wijzen dat deze groepsstructuur bovenop de
talrijke reeds bestaande taken van risicocontrole komt.
Deze opvolging wordt in de onderscheiden verzekeringsmaatschappijen door verschillende entiteiten ten laste genomen (de
bekleders van de actuariële functie, de actuariële departementen,
beheerscontrole, interne audit, informaticabeveiliging) en krijgt
concrete vorm via de uitstippeling van het beleid van tarifering,
aanvaarding en selectie van de risico’s, van reservering, kostenbeheersing en herverzekering.
Onder de overige risico’s bekleden de operationele risico’s omwille
van hun aard een bijzondere plaats. Het gaat immers om risico’s in
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(cf. overlegprocedure), om de kwalitatieve aspecten van de
opvolging van de risico’s te beoordelen.
Kwantitatieve aspecten (1e pijler)
•

Het compliancebeleid, dat wordt gevoerd via de activiteiten van
een cel die onder de leiding van een Compliance Officer Group
werkt. Deze entiteit is belast met het toezicht op de naleving van de
regels met betrekking tot de integriteit van de verzekeraarsfunctie
binnen de P&V Groep. De identificatie en evaluatie van de
wettelijke en reglementaire risico’s, ressorteren trouwens, naar
gelang van hun aard, onder het juridisch departement, het
algemeen secretariaat, het fiscaal departement, de juristen van
de branche, de directie van de Human Resources, alsmede
onder de compliancecel wat inzonderheid de reputatierisico’s
betreft, die met deze risico’s gepaard gaan. De compliance
officer rapporteert aan het riskmanagement Groep in het kader
van het ingestelde overleg.

PARP procedure
In 2008 heeft de P&V Groep een procedure ingesteld (PARPprocedure genaamd), om, vóór de lancering van een nieuw product
(of van belangrijke wijzigingen aan bestaande producten) de financiële
impact te ramen en de risico’s te analyseren. Deze procedure
omschrijft, enerzijds, het te volgen proces dat moet uitmonden in
een beslissing van het Directiecomité (na advies van het RMCO)
en, anderzijds, welke informatie ter beschikking moet zijn van de te
raadplegen partijen (een PARP-document zal worden opgemaakt).
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In de loop van 2008 hebben P&V Verzekeringen en VIVIUM
deelgenomen aan de 4de impactstudie (QIS4), die door de
Europese controleoverheid (CEIOPS) werd georganiseerd voor een
aanzienlijk deel van de activiteiten Leven en Niet-Leven (zonder
AO). Deze impactstudies moeten de standaardformules, alsmede
de door CEIOPS voorgestelde parameters voor de bepaling van de
solvabiliteitsratio Solvency II testen.
De uitvoering van het ‘risk’-ontwikkelingsplan 2008-2009 heeft onder
meer de verbetering van interne modellen mogelijk gemaakt, alsmede
de verruiming van hun toepassingsgebieden, die momenteel een
overgroot deel van de activiteiten van de P&V Groep bestrijken.
Het ‘risk’-ontwikkelingsplan 2009-2010/2011 voorziet in de
voortzetting van het toepassingsgebied van de interne modellen.
Kwalitatieve aspecten (2e pijler)
De ‘risk’-uitvoeringsplannen houden eveneens rekening met de
activiteiten betreffende de versterking van het internecontrolesysteem.
Dit betreft alle maatregelen die, onder de verantwoordelijkheid van
de effectieve leiding en van het wettelijk bestuursorgaan, met een
redelijke zekerheid moeten toelaten dat:

Solvency II

•

De P&V Groep volgt het Solvency II-project intens op. Dit gebeurt
onder meer door de deelneming van een aantal medewerkers van de
Groep aan verscheidene werkgroepen over dit onderwerp (ARAB,
AMICE, Assuralia, CEA e.d.m.).

•
•
•

de bedrijfsvoering geordend en voorzichtig gebeurt, met
afgelijnde doelstellingen;
de ingezette middelen economisch en efficiënt gebruikt worden;
de risico’s gekend zijn en afdoende beheerst worden, ter
bescherming van het vermogen;
de financiële en beheerinformatie integer en betrouwbaar is;
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•

de wetten en reglementen, alsmede de algemene beleidslijnen,
plannen en interne voorschriften nageleefd worden.

Dossier vrijstelling
Krachtens de wettelijke bepalingen kan de CBFA de
verzekeringsondernemingen vrijstellen van de verplichting tot het
doteren van de ‘knipperlicht’-voorziening op voorwaarde dat zij
beschikken over een beheermethode van activa en passiva waarmee
ze aantonen dat ze kunnen voldoen aan het geheel van hun toekomstige verbintenissen voortvloeiend uit de verzekeringscontracten
waarvoor die voorziening moet worden aangelegd.
De beoordeling van het vrijstellingsdossier door de CBFA betreft
niet enkel de kwantitatieve aspecten, met name de kwaliteit van de
aangewende interne modellen en de resultaten die deze opleveren,
maar ook de kwalitatieve aspecten met betrekking tot het beheer
van het geheel van de risico’s, alsmede de inhoud van de ingediende
ontwikkelingsplannen.
In 2009 werd een vrijstellingsdossier ingediend voor het geheel van
de activiteiten Leven van VIVIUM.
Financiële crisis
Ter aanvulling van het bestaande reportingsysteem heeft de P&V
Groep, in het raam van de bewaking van de gevolgen van de
financiële crisis, in december 2008 een instrument voor opvolging
en simulatie ingevoerd. Dit instrument, dat tot het eerste semester
van 2009 actief is gebruikt, maakt het mogelijk vrijwel permanent de
impact te meten van een aantal parameters op de verwachte evolutie
van de solvabiliteitsmarge en dit op het vlak van de vennootschapsen geconsolideerde rekeningen.

Het riskmanagement Groep heeft samen met de departementen
‘beleggingen’ en ‘boekhouding’ ten behoeve van het Directiecomité
omvangrijke specifieke studies uitgevoerd met betrekking tot de
maatregelen die kunnen worden genomen om de blootstelling aan
marktrisico’s in het kader van de financiële crisis te beperken.
Gedetailleerde informatie over de risico’s en onzekerheden
Marktrisico’s
Het gaat om risico’s die voortspruiten uit de volatiliteit van de prijs van
de markt van de financiële instrumenten, die een impact hebben op
de waarde van de activa en passiva van de betrokken onderneming.
Ze weerspiegelen op treffende wijze de niet-overeenkomst die
structureel bestaat tussen de activa en passiva, meer bepaald
wat hun duur betreft. De belangrijkste financiële risico’s zijn die
met betrekking tot een laag peil van de rentevoeten (vooral wat de
levensverzekeringsportefeuilles aangaat met hoge gewaarborgde
renten en van lange duur, zoals de groepsverzekeringsportefeuilles
van VIVIUM en P&V Verzekeringen), alsmede de aandelen- en
spreadrisico’s.
Het risico van obligataire herbelegging is in de verzekeringswereld
welbekend en wordt strikt opgevolgd door de CBFA, die erop toeziet
dat het verschil in rentevoet zo nodig correct wordt geprovisioneerd.
De P&V Groep volgt en bewaakt deze marktrisico’s (met inbegrip van
de concentratie- en liquiditeitsrisico’s) met behulp van boordtabellen
en verslagen, waarvan sommige worden aangevuld door toepassing
van een ALM-model (Asset & Liability Management) dat intern is
ontwikkeld.
In het algemeen wordt, inzake de raming van de marktrisico’s een
‘Value-at-risk’ (Var) indicator gebruikt, die het potentieel structureel
p. 65
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verlies berekent in geval van ongunstige gebeurtenissen, waarbij
rekening wordt gehouden met een horizon van behoud van een jaar
(Solvency II-optiek) of een horizon die rekening houdt met de duur
van de betrokken passiva (ORSA-optiek) en een vooraf bepaald
vertrouwensinterval (bij voorbeeld 99,5% op een jaar). Om een
dergelijk instrument te ontwerpen, is het onder meer nodig een
econometrisch model te kiezen dat in staat stelt op stochastische
wijze evolutiescenario’s van de financiële markten te genereren.
Liquiditeitsrisico
Dit is het risico voor een maatschappij geen investeringen en andere
activa te kunnen realiseren om haar financiële verplichtingen na te
komen wanneer deze opeisbaar worden.

Verzekeringsrisico’s

Dit risico is voor de entiteiten van de Groep zeer beperkt, gezien
het hoge thesauriepeil, de mogelijkheid op korte termijn bijkomende
liquiditeiten in te zetten zonder dat dit een merkelijke invloed heeft
inzake valorisatie (cf. vervaldagen van de obligaties inzonderheid
wat de staatsobligaties betreft) en het feit dat er geen aanzienlijke
toename van de afkopen in Individueel Leven is geweest noch
abnormale overstappen naar andere verzekeraars in Collectief Leven
(employee benefits). Bovendien zouden de verzekerden, in geval van
massale afkoop van portefeuilles Individueel Leven, vergoedingen
moeten betalen.

De verzekeringsactiviteit steunt op een risico-overdracht door de
houder van een verzekeringspolis aan de verzekeringsmaatschappij,
die zo de verschillende risico’s in verzekeringsportefeuilles kan
groeperen (mutualisering van de risico’s).

Wederpartijrisico

In Niet-Leven omvatten de verzekeringsrisico’s hoofdzakelijk het
onderschrijvingsrisico, het risico van onvoldoende voorziening en het
rampenrisico. In Leven zijn de voornaamste risico’s het sterfterisico,
het langlevenrisico en het invaliditeitsrisico.

Dit betreft risico’s die de mogelijke verliezen weergeven, die het plotse
ingebrekeblijven of de verslechtering van de kredietwaardigheid van
de wederpartijen en debiteuren van de verzekeringsmaatschappij
kunnen meebrengen. Het spreadrisico van zijn kant wordt in het
raam van de marktrisico’s behandeld.
p. 66

Daar de P&V Groep, enerzijds, steeds heeft gepoogd niet te beleggen
in complexe gestructureerde financiële producten, die bijgevolg
niet transparant zijn, zoals producten gekoppeld aan Amerikaanse
subprimes, assets backed securities (ABS) of mortgage backed
securities (MBS), en, anderzijds, het risico gekoppeld aan de afgeleide
producten (aangewend om het renterisico van de portefeuilles Leven
van VIVIUM af te zwakken) zeer beperkt is door constructie, is het
voornaamste wederpartijrisico dat in dit raam wordt behandeld
het kredietrisico gekoppeld aan de herverzekeringscontracten.
Dit wederpartijrisico is beperkt door het feit dat driekwart van de
schuldvorderingen op de herverzekeraars gedekt zijn door cash
deposito’s.

De verzekeringsrisico’s komen voornamelijk voort uit de onzekerheid,
op het ogenblik van de verkoop van een verzekeringsproduct, over
het peil van de vergoedingen die in de toekomst zullen moeten
worden uitbetaald. Deze risico’s kunnen zich soms pas na vele jaren
verwezenlijken.

De P&V Groep beheert de verzekeringsrisico’s via een globale aanpak
die een permanente opvolging van de voornaamste betrokken
indicatoren combineert met een geregelde aanpassing van het
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acceptatiebeleid, de tarifering, het beleid inzake voorzieningen en
herverzekering.

uitgevoerde tests tonen aan dat de voorzieningen toereikend zijn en
een zeer hoog waarschijnlijkheidspeil hebben.

Onderschrijvingsrisico in Niet-Leven

Rampenrisico

Het gaat vooral om het risico betreffende een onaangepastheid
van de tarieven waartegen de nieuwe zaken worden gesloten. Met
uitzondering van de rampenrisico’s, die in een specifieke categorie
worden ondergebracht (zie hieronder), worden deze risico’s beheerd
aan de hand van duidelijke en strikte instructies op het vlak van
het acceptatie- en selectiebeleid van de risico’s en hun tarifering.
Eventuele afwijkingen worden uitsluitend toegekend door bevoegd
en ervaren personeel. Gespecialiseerde actuarissen voeren geregeld
controles uit op grond van instrumenten voor statistisch onderzoek,
teneinde te waken over een passende correctie van de voorgestelde
voorwaarden.

Dit risico van verlies of nadelige wijziging van de waarde van de
verzekeringsverplichtingen spruit voort uit de grote onzekerheid in
verband met extreme of uitzonderlijke gebeurtenissen, die weegt op
de hypothesen aangaande prijzen en provisionering.

Risico van ontoereikende voorzieningen in Niet-Leven
Zodra een schadegeval wordt aangegeven, worden er voorzieningen
aangelegd. Het departement ‘schadegevallen’ bepaalt deze
voorzieningen op forfaitaire of analytische wijze, per dossier, volgens
precieze procedures. In elke fase van het dossier worden de ramingen
van uit te keren bedragen herzien, onder meer rekening houdend
met bijkomende inlichtingen. Voorzieningen voor gebeurde maar nog
niet gemelde schade (IBNR) worden eveneens aangelegd.
Het risico waarvan hier sprake, is dat van ontoereikende voorzieningen
ten opzichte van de vergoedingen die uiteindelijk effectief zullen
moeten worden betaald. Dit risico is bijzonder hoog voor sommige
takken van activiteit waar het soms lang duurt vooraleer het totale
bedrag van de vergoeding kan worden bepaald (bv. in BA Lichamelijke
letsels). Verschillende statistische en actuariële methodes worden
aangewend om na te gaan of deze voorzieningen voldoen. De

In Leven gaat het vooral om een cumulatierisico. Dit risico is niet groot,
te meer daar een herverzekeringsverdrag het mogelijk maakt het te
beperken, althans wat de accidentele component ervan betreft.
In Niet-Leven hangt dit risico voornamelijk samen met het zich
voordoen van natuurlijke gebeurtenissen in Brand en materiële
schade Auto en niet-natuurlijke gebeurtenissen in Brand. De weerslag
van een dergelijk risico is in hoge mate beperkt dankzij de invoering
van een omzichtig herverzekeringsprogramma, dat specifiek op de
gedekte risico’s is afgestemd. Naast een bescherming per risico,
herverzekert de P&V Groep zich tot het peil van de tweehonderdjarige
gebeurtenis, wat verder gaat dan de gebruikelijke praktijken op de
markt. Wat het overstromingsrisico betreft, worden de risico’s op
grond van een bijzonder verfijnd onderzoek geselecteerd.
Sterfterisico
Het sterfterisico is gekoppeld aan een verhoging van het bedrag van
de vergoedingen die de maatschappij moet uitkeren, ten gevolge
van het feit dat de verzekerden niet zo lang leven als verwacht. Dit
kan zich onder meer voordoen bij contracten van het type tijdelijke
verzekeringen en schuldsaldoverzekeringen. Dit risico wordt
opgevolgd door middel van een reportingsysteem en meer bepaald
via analyses betreffende de winstverdeling per inkomensbron (sterfte,
p. 67
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financieel, kosten, overige). Gelet op de algemene vooruitzichten
van verlenging van de levensverwachting en de ingevoerde
onderschrijvingsmodaliteiten, is het sterfterisico met betrekking tot de
bestaande portefeuille op dit ogenblik niet hoog. Dit risico kan echter
toenemen indien er epidemieën zouden uitbreken of ingeval van een
ernstig ongeval. Een herverzekeringsverdrag maakt het mogelijk dit
risico te beperken, althans wat de accidentele factor ervan betreft.
Langlevenrisico
Het langlevenrisico houdt verband met een toename van de bedragen
die de maatschappij moet betalen doordat de verzekerden langer
leven dan verwacht. Het verwezenlijkt zich onder meer in portefeuilles
die voorzien in uitkeringen zoals renten, in de levensverzekering maar
ook in de arbeidsongevallen.
Wat de P&V Groep aangaat, worden in Arbeidsongevallen
aanvullende voorzieningen aangelegd op basis van de sterftecijfers
die toepasbaar zijn op de recentste schaden. In de levensverzekering
is dit risico, dat betrekking heeft op de renten en de producten van
het type uitgesteld kapitaal, gering. Dit risico wordt opgevolgd door
middel van een reportingsysteem en meer bepaald via analyses
betreffende de winstverdeling per inkomensbron (sterfte, financieel,
kosten, overige).
Invaliditeitsrisico / arbeidsongeschiktheidsrisico
Dit risico van verlies of nadelige wijziging van de waarde van de
verzekeringsverplichtingen spruit voort uit schommelingen die het
peil, de verwachte evolutie of de volatiliteit van de invaliditeitsrenten,
van de ziekte- en sterftecijfers beïnvloeden. In onze portefeuille
gaat het vooral om aanvullende waarborgen die in sommige
levensverzekeringen begrepen zijn. Het aandeel van die contracten is
evenwel zeer gering in verhouding tot het totale incasso. Bovendien
p. 68

wordt een omzichtig berekende verouderingsreserve aangelegd.

Operationele risico’s
Het gaat om het verliesrisico ten gevolge van de inadequatie of het
ontbreken van procedures, individuen, systemen of ten gevolge van
externe gebeurtenissen.
De interne audit van de Groep coördineert de werken van de interne
audit binnen de verschillende entiteiten. Die behelzen onder meer
de bepaling en evaluatie van de operationele risico’s aan de hand
van een auditplan. Deze activiteiten worden geregeld door een
auditcharter dat door de Raad van Bestuur is goedgekeurd en dat
de onafhankelijkheid van de functie van interne audit waarborgt.
De verantwoordelijke van de interne audit rapporteert aan het
Auditcomité over de opvolging van de aanbevelingen door de directie
van elke onderneming van de Groep. In het raam van het ingestelde
overleg baseert het riskmanagement Groep zich op die werken om de
kwalitatieve aspecten van de follow-up van die risico’s te bevatten.
Men onderscheidt de volgende voornaamste risicocategorieën:
Risico’s van onderbreking van de activiteiten ten gevolge van
externe gebeurtenissen (bv. rampen), interne gebeurtenissen en de
informaticarisico’s)
De P&V Groep heeft een beleid inzake informatieveiligheid
uitgewerkt, dat steunt op een basisnorm, met name de ‘BS 7799
Information Security’ en meer bepaald de volgende aspecten dekt :
het beveiligingsbeleid, de organisatie van de informatieveiligheid,
het databeheer ‘human resources en beveiliging’, de fysieke en
milieuveiligheid, het beheer van de communicatie en de operaties,
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de toegangscontrole, de aanschaf, ontwikkeling en wijziging van
de informatiesystemen, het beheer van veiligheidsincidenten, het
Business Continuity Management (BCM).
Het verschil tot de opgelegde normen wordt geregeld bepaald
en actieplannen worden uitgevoerd om de vooropgestelde
veiligheidsdoelen te bereiken.
Een Business Continuity Plan (BCP) dat het geheel van de maatregelen
bevat die moeten worden genomen in geval van volledige of
gedeeltelijke onderbreking van de activiteiten, is opgemaakt.

•

continuïteitsplan van de activiteiten (BCP: Business Continuity
Planning)
crisisbeheer
heropstartplan

•
•

Dit beleid is geregeld in een BCP-handleiding, die jaarlijks wordt
herzien en bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het
departement Algemene Diensten van de P&V Groep.
Het riskmanagement Groep steunt op de werken die door de audit
zijn uitgevoerd (cf. overlegprocedure), om de betrokken risico’s te
beoordelen.

De oorzaken van een dergelijke gedeeltelijke of gehele staking van
activiteit kunnen verscheiden zijn:

Wettelijke en reglementaire risico’s, alsmede reputatierisico’s

•

De wettelijke en reglementaire risico’s bestaan hoofdzakelijk uit:

•
•
•

gehele of gedeeltelijke vernieling en/of ontoegankelijkheid 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.
Het continuïteitsbeleid dat is ingesteld, is in verscheidene fasen
verdeeld:
•
•

intern urgentieplan (IUP)
continuïteitsplan van de operaties (DRP: Disaster Recovery
Planning)

•

het wettelijk niet-conformiteitsrisico in verband met de nietnaleving van de wetten, reglementen, circulaires, regels en
beroepsnormen. Ze omvatten:
-

-

het geschillenrisico;
het sanctierisico (gerechtelijke, administratieve of disciplinaire
sancties);
sommige operationele risico’s, die voortkomen uit een van de
bovenstaande risico’s of die ze tot gevolg hebben;
en bij uitbreiding het risico van overtreding van de ethische
regels door een (interne of externe) medewerker of
onderaannemer;
het reputatierisico: verlies van vertrouwen van de klanten en
consumenten en imagoschade. Dit laatstgenoemde punt
betreft het reputatierisico zoals bedoeld in de circulaire D255
van de CBFA over de compliance, en heeft vooral betrekking
op de niet-naleving van de deontologische code van de Groep
p. 69
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en van de wetten en reglementen betreffende de domeinen
bepaald in de circulaire D255 over de compliance van de
CBFA, alsmede de gebieden omschreven door de effectieve
leiding.
De compliancecel en de correspondenten waken over de naleving
van het integriteitsbeleid van de Groep.
Het juridisch departement, het algemeen secretariaat, het fiscaal
departement en de juristen van de branches en van de directie
van de Human Resources, zijn belast met de beheersing van het
wettelijk risico.
Om gebeurtenissen te voorkomen, die het vermogen, zelfs de
reputatie van de ondernemingen van de Groep kunnen schaden,
zien de verschillende juridische functies erop toe dat:
-

•

p. 70

de wetgeving, reglementen en prudentiële verwachtingen van
de CBFA worden nageleefd;
de wettelijke en reglementaire wijzigingen worden
geïdentificeerd;
aanbevelingen worden gedaan of aan de uitwerking van
conformiteitsmaatregelen wordt deelgenomen;
het wederpartijrisico, de klachten en gerechtelijke vervolgingen,
de boetes en administratieve straffen worden voorkomen of
beperkt;
zo nodig een beroep wordt gedaan op gespecialiseerde
advocaten om de belangen van de Groep te verdedigen;
overleg wordt ingesteld, zowel intern als tussen de entiteiten.
de impact van de wijzigingen van wetten en rechtspraak
inzake de verzekeringstechniek (bijvoorbeeld betreffende de
welzijnsmaatregel in Arbeidsongevallen of de bedragen vermeld
in de indicatieve tabellen in Niet-Leven). Het gaat om belangrijke

risico’s, die echter door hun aard zelf moeilijk kwantificeerbaar
zijn. De juridische opvolging van deze aspecten wordt door de
juristen van de branches uitgeoefend.

activiteitenverslag 2009

Onze groep

Onze activiteiten

Onze resultaten

Ons engagement

Onze organisatie

5 Onze organisatie
5.1
Corporate governance
5.2
Samenstelling van de bestuursorganen
5.3
Raad der Gebruikers

naar inhoud

onze organisatie

5.1

Corporate governance
Naast de naleving van de strikt reglementaire eisen, vertaalt
de corporate governance zich in de verbondenheid van de
P&V Groep aan de waarden die hij uit zijn verleden heeft
overgeërfd. Er wordt eveneens gestreefd naar een klimaat
van helderheid en vertrouwen ten opzichte van zijn partners
en vennoten, medewerkers en klanten.

Sinds nagenoeg tien jaar zijn twee gespecialiseerde comités van de
raad van bestuur opgericht:
•

Het Auditcomité: bestaat uit de onafhankelijke bestuurders en
heeft tot taak de Raad van Bestuur in zijn toezichtsopdracht bij
te staan.

De corporate governance-principes van de P&V Groep zijn in een
corporate governance-charter opgenomen, dat op geregelde
tijdstippen door de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd.
Dit charter omschrijft de beleidsstructuur van de P&V Groep,
bepaalt de modaliteiten van de samenstelling en werking van
de bestuursorganen en legt de regels van verdeling van de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast.

•

Het Remuneratiecomité: bestaat uit de voorzitter van de Raad
van Bestuur en twee onafhankelijke bestuurders; dit comité
heeft tot taak de Raad van Bestuur bij te staan in de bepaling
en uitvoering van het remuneratiebeleid.

Overeenkomstig de principes van de CBFA-circulaire betreffende
het deugdelijk bestuur van de financiële instellingen, heeft de P&V
Groep een beleidsstructuur uitgewerkt die de scheiding bekrachtigt
tussen:

•

•

De managementfunctie, waarvan de verantwoordelijkheid bij
het Directiecomité berust.

•

De functie van algemeen beleid, waarvan de verantwoordelijkheid bij de Raad van Bestuur berust, die is samengesteld uit
de uitvoerende bestuurders (= leden van het Directiecomité)
en de niet-uitvoerende bestuurders (= bestuurders die de
referentieaandeelhouders van de P&V Groep vertegenwoordigen,
alsmede de onafhankelijke bestuurders).

•

p. 72
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De toezichtsfunctie, waarvan de verantwoordelijkheid bij de
Raad van Bestuur berust, uitsluitend vertegenwoordigd door
haar niet-uitvoerende bestuurders.

Sinds 2009 is een nieuw gespecialiseerd comité van de Raad van
Bestuur opgericht:
Het Benoemingscomité: bestaat uit de voorzitters van de Raad
van Bestuur en van het Directiecomité en in meerderheid uit
de bestuurders die de referentieaandeelhouders van de P&V
Groep vertegenwoordigen; dit comité heeft tot taak de Raad
van Bestuur bij te staan in de bepaling en uitvoering van
het benoemingsbeleid betreffende de uitvoerende en nietuitvoerende bestuurders.

De overige markante feiten inzake deugdelijk bestuur betreffen de
wijzigingen die zich in de loop van 2009 en begin 2010 hebben
voorgedaan in de samenstelling van de bestuursorganen :
•

De ontslagneming van Dirk Boogmans als bestuurder, lid en
voorzitter van het Auditcomité. Dirk Boogmans is in dezelfde
functies vervangen door zijn managementbedrijf, de bvba DAB
Management, met ingang op 18 juni 2009.

•

De ontslagneming van Bernard De Backer als bestuurder,
vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en lid van het
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Benoemingscomité, met ingang op 31 december 2009. Deze
ontslagneming geschiedt ten gevolge van zijn vertrek met
pensioen.
•

De benoeming van Jean-Pascal Labille, algemeen secretaris
van het NVSM, tot bestuurder en lid van het Benoemingscomité,
met ingang op 1 januari 2010.

•

De ontslagneming van Michel Bouvy als uitvoerend bestuurder
en lid van het Directiecomité, met ingang op 6 januari 2010.

•

De benoeming van Hilde Vernaillen tot opvolger van de voorzitter
van het Directiecomité bij het vertrek met pensioen van
Jacques Forest uiterlijk in juni 2011. Teneinde een harmonische
en efficiënte overgang te verzekeren, werd Hilde Vernaillen
aangesteld tot vicevoorzitter van het Directiecomité, met ingang
op 28 januari 2010.

•

De ontslagneming van Jean-Pierre Baland als uitvoerend
bestuurder en lid van het Directiecomité, met ingang op 31
maart 2010.

•

De benoeming van Martine Magnée als uitvoerend bestuurder
en lid van het Directiecomité met ingang op 1 mei 2010

•

Te noteren nog, het einde van de opdracht van de bvba
F.A.Wilmet & Cie, vertegenwoordigd door dhr. Francis Wilmet
in het College van Commissarissen; het revisorenbedrijf Ernst &
Young, vertegenwoordigd door Pierre Anciaux en Peter Telders,
zet het mandaat alleen verder.
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5.2

Samenstelling van de bestuursorganen
P&V Verzekeringen
P&V Herverzekering
P&V Gemeenschappelijke Kas
Actel
Raad van Bestuur
Niet-uitvoerende bestuurders
Guy PEETERS, Voorzitter
Bernard DE BACKER, Vicevoorzitter (tot 31.12.2009)
Dirk BOOGMANS* (tot 18 juni 2009)
DAB Management BVBA* (vanaf 18.06.2009),
Vertegenwoordigd door Dirk Boogmans
Alain CLAUWAERT
Armel DUMORTIER*
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Jean-Pascal LABILLE (vanaf 01.01.2010)
TM Consulting BVBA*,
Vertegenwoordigd door Tony MARY
Jean-Marie REINHARD**

* Onafhankelijke bestuurders
** Onafhankelijk bestuurder,
behalve bij P&V Verzekeringen
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Uitvoerende bestuurders
Jacques FOREST
Jean-Pierre BALAND (tot 31.03.2010)
Michel BOUVY (tot 6.01.2010)
Francis COLARIS
Martine MAGNEE (vanaf 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

activiteitenverslag 2009

Onze organisatie

Auditcomité
Dirk BOOGMANS*, Voorzitter
(tot 18.06.2009)

DAB Management BVBA*,
Voorzitter (vanaf 18.06.2009),
Vertegenwoordigd door
Dirk Boogmans
Armel DUMORTIER*
TM Consulting BVBA*,
Vertegenwoordigd door
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD**
Remuneratiecomité
Guy PEETERS, Voorzitter
TM Consulting BVBA*,
Vertegenwoordigd door
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD **
Benoemingscomité
Guy PEETERS, Voorzitter
Jacques FOREST, Voorzitter
Bernard DE BACKER
(tot 31.12.2009)

Alain CLAUWAERT
William JANSSENS
Jean-Pascal LABILLE
(vanaf 01.01.2010)

TM Consulting BVBA*,
Vertegenwoordigd door
Tony MARY

Directiecomité
Jacques FOREST, Voorzitter
Hilde VERNAILLEN,
Vicevoorzitter
(vanaf 28.01.2010)

Jean-Pierre BALAND
(tot 31.03.2010)

Michel BOUVY (tot 6.01.2010)
Francis COLARIS
Martine MAGNEE (vanaf 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Martin WILLEMS
Algemeen gevolmachtigde
P&V Luxemburg
Jean-Pierre QUAIRIERE
Commissarissen
F.A. Wilmet & Cie (tot 18.06.2009)
Vertegenwoordigd door
Francis WILMET
Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Pierre ANCIAUX en
Peter TELDERS
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VIVIUM
Raad van Bestuur
Niet-uitvoerende bestuurders
Guy PEETERS, Voorzitter
Bernard DE BACKER, Vicevoorzitter (tot 31.12.2009)
Dirk BOOGMANS* (tot 18.06.2009)
DAB Management BVBA* (vanaf 18.06.2009),
Vertegenwoordigd door Dirk Boogmans
Alain CLAUWAERT
Armel DUMORTIER*
GEFORMEX SPRL*,
Vertegenwoordigd door Max HOOGSTOEL
Roberto GIAY
Jean-François HOFFELT
William JANSSENS
Herwig JORISSEN
Jean-Pascal LABILLE (vanaf 01.01.2010)
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 (tot 31.03.2010)
Michel BOUVY (tot 6.01.2010)
Francis COLARIS
Martine MAGNEE (vanaf 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS

Auditcomité
Dirk BOOGMANS*, Voorzitter
(tot 18.06.2009)

DAB Management BVBA*,
Voorzitter (vanaf 18.06.2009
Vertegenwoordigd door
Dirk Boogmans
Armel DUMORTIER*
GEFORMEX SPRL*
Vertegenwoordigd door
Max HOOGSTOEL
TM Consulting BVBA*
Vertegenwoordigd door
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD**
Remuneratiecomité
Guy PEETERS, Voorzitter
TM Consulting BVBA*
Vertegenwoordigd door
Tony MARY
Jean-Marie REINHARD **

Directiecomité
Jacques FOREST, Voorzitter
Hilde VERNAILLEN,
Vicevoorzitter
(vanaf 28.01.2010)

Jean-Pierre BALAND
(tot 31.03.2010)

Michel BOUVY (tot 6.01.2010)
Francis COLARIS
Martine MAGNEE (vanaf 1.05.2010)
Wilfried NEVEN
Martin WILLEMS
Commissarissen
F.A. Wilmet & Cie (tot 18.06.2009)
Vertegenwoordigd door
Francis WILMET
Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Pierre ANCIAUX en
Peter TELDERS

Benoemingscomité
Guy PEETERS, Voorzitter
Jacques FOREST, Voorzitter
Bernard DE BACKER,
(tot 31.12.2009)

Alain CLAUWAERT
William JANSSENS
Jean-Pascal LABILLE
(vanaf 01.01.2010)

TM Consulting BVBA*
Vertegenwoordigd door
Tony MARY
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Piette & Partners

Euresa-Life

Arces

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Niet-uitvoerende bestuurders
Jacques FOREST, Voorzitter
Jean-Pierre BALAND

Jacques FOREST, Voorzitter
Thierry JEANTET, ViceVoorzitter
Jean-Pierre BALAND
Michel BOUVY (tot 13.01.2010)
Jean-Paul CHALLET
Francis COLARIS
Fabrizio TEI
Paul VANDERVEKEN
Martin WILLEMS

Niet-uitvoerende bestuurders
Jean-Pierre BALAND (vanaf

(vanaf 16.02.2010)

Michel BOUVY (tot 13.01.2010)
Francis COLARIS
Wilfried NEVEN
Hilde VERNAILLEN
Martin WILLEMS
Uitvoerende bestuurders
Roland BARBIER
Guy PIETTE

Directeur-generaal
Jean-Pierre QUAIRIERE

Effectieve Directie
Guy PIETTE,
Afgevaardigd bestuurder
Roland BARBIER,
Directeur-generaal

Commissaris
Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordig door
Jean-Marie GISCHER

Commissarissen
F.A. Wilmet & Cie (tot 17.04.2009)
Vertegenwoordig door
Francis WILMET
Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordig door
Pierre ANCIAUX en
Peter TELDERS
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21.01.2010)

Michel BOUVY (tot 13.01.2010)
Francis COLARIS
Gaston LEJEUNE
Uitvoerende bestuurders
Thierry RONVAUX
Marc VANDERSCHUEREN
Effectieve Directie
Thierry RONVAUX,
Afgevaardigd bestuurder
Dominique BOMBOIRE
Marc VANDERSCHUEREN
Commissaris
Jean-Louis SERVAIS

5.3

Raad der Gebruikers
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De Raad der Gebruikers is opgericht bij beslissing van de
Algemene Vergadering van 16 juni 1997. Hij heeft tot taak het
consumentgerichte beleid van de P&V Groep mee richting te
geven, om op die manier de banden met onze verzekerden
nauwer aan te halen.
De Raad der Gebruikers is een consultatief orgaan dat proactief
inspeelt op de verwachtingen en behoeften van de verzekerden. De
raad formuleert deze verwachtingen en stelt kwaliteitsverbeteringen
voor om de waarde van onze producten en dienstverlening voor de
verzekerden te verhogen. Op die manier wordt ook getracht om de
betrokkenheid van onze verzekerden te versterken.
Om zijn taak naar behoren te volbrengen, vergadert de Raad der
Gebruikers viermaal per jaar. Op deze bijeenkomsten worden
de resultaten bestudeerd van de tevredenheidsenquêtes, die
geregeld onder onze verzekerden worden gehouden, en van de
nieuwe producten of diensten die de P&V Groep heeft ontwikkeld.
Vervolgens kan de raad de nodige verfijningen voorstellen.
De Raad der Gebruikers is samengesteld uit de institutionele
klanten van de P&V Groep. Tot zijn leden behoren eveneens de
vertegenwoordigers van de kaderleden en bedienden van de
onderneming.
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