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1. EVOLUTIE VAN DE ACTIVITEITEN EN RESULTATEN
Evolutie van het incasso
Niet-Leven
Het incasso zonder aftrek van herverzekering stijgt met 6,6% en bedraagt 761,8 miljoen EUR (2019:
714,8 miljoen EUR).
Dit incasso is als volgt samengesteld:


Directe zaken Niet-Leven: 761,6 miljoen EUR tegenover 714,6 miljoen EUR in 2019. We zien een
stijging met 46,9 miljoen EUR, ofwel +6,6%. Groei is te zien in alle taken maar voornamelijk in de
segmenten Ondernemingen en Arbeidsongevallen dankzij de toegenomen focus op die markten.
(Auto +5,8%, Particulieren +3,4%, Ondernemingen +13,8%, AO +10,8%, RB +5,5%, Ziekte +4,9%).



Acceptatie in herverzekering: 0,3 miljoen EUR tegenover 0,2 miljoen EUR in 2019, een lichte stijging
van 42 duizend EUR (+20%).

Rekening houdend met de wijzigingen in de voorzieningen voor niet-verdiende premies en van de
voorzieningen voor lopende risico's bedragen de verdiende premies 759,3 miljoen EUR, dus een stijging
met 6,6% (2019: 712,4 miljoen EUR).
Met 37,8 miljoen EUR uitgaande herverzekeringspremies bedragen de verdiende premies na aftrek van
herverzekering 721,4 miljoen EUR (2019: 673,3 miljoen EUR), dus een stijging met 7,1%.

Leven
In 2020 daalt het incasso zonder aftrek van herverzekering met 0,8% en bedraagt 930,9 miljoen EUR
(2019: 938,5 miljoen EUR).
Het incasso is als volgt samengesteld:


Leven Individueel: 495,1 miljoen EUR, dus een daling van 4,2% ten opzichte van het incasso 2019
bij gelijke consolidatiekring (2019: 517 miljoen EUR).



Leven Groep: 435,8 miljoen EUR, een stijging van 3,4% ten opzichte van 2019 (421,5 miljoen EUR).
In tak 21 stijgen de recurrente premies met +4,4% en dalen de koopsommen met -12,5%.

Het incasso na aftrek van herverzekering bedraagt 929,8 miljoen EUR na overdracht van 1,1 miljoen EUR
aan de herverzekeraars.
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Technische rekening Niet-Leven
Directe zaken


In het totaal boeken de directe zaken Niet-Leven een winst van 43,8 miljoen EUR (24,7 miljoen EUR in
2019).



Rentabiliteitsmaatregelen werden genomen om het technische resultaat structureel en langdurig te
verbeteren. De rentabiliteitsinspanningen worden ondersteund door een permanente portefeuilleopvolging, een kwaliteitsvolle acceptatie en een goed gepositioneerd tarief in de gewenste segmenten.



De stijging van het technische resultaat ten opzichte van 2019 wordt voornamelijk verklaard door een

groeiend incasso en een zeer sterke verbetering van de schadelast als gevolg van de
inperkingsmaatregelen n.a.v. Covid-19. Het herverzekeringsresultaat blijft zeer hoog : weinig
tussenkomst van herverzekeraars in 2020, maar aanzienlijke vrijval op oude dossiers gedekt door
oude herverzekeringsovereenkomsten met lagere retenties dan momenteel. Dat in combinatie
met een stijging van de bedrijfskosten en een daling van de financiële inkomsten.


De netto-bedrijfskosten bedragen 309,1 miljoen EUR, een stijging met 22,8% (2019 : 251,8 miljoen EUR),
inclusief bijkomende afschrijvingen op het project Business Transformation Non Life (NLBT) voor een
bedrag van 23,8 miljoen EUR.



Het courante financiële resultaat bedraagt 61,1 miljoen EUR, een daling met 6,3% ten opzichte van 2019
(65,2 miljoen EUR).



Het niet-courante financiële resultaat bedraagt -5,7 miljoen EUR en daalt sterk (5,1 miljoen EUR in 2019).

Acceptatie in herverzekering
De aanvaarde zaken leveren een winst op van 0,3 miljoen EUR.

Niet-Leven – Totaal resultaat
In 2020 sluit de technische rekening Niet-Leven met een boekhoudkundige winst van 44,2 miljoen EUR,
tegenover 25,3 miljoen EUR in 2019.
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Technische rekening Leven
Leven Individueel
Na de dotatie voor winstdeelname van 17,1 miljoen EUR en een daling van het Fonds voor toekomstige
toewijzingen van 8 miljoen EUR, heeft de activiteit Leven Individueel in 2020 een boekhoudkundige
winst van 10 miljoen EUR opgeleverd. Er werd in 2020 geen toevoeging aan de knipperlichtreserve
geboekt (vrijstelling NBB).
Het financieel resultaat bedraagt 207 miljoen EUR (tegenover 252,7 miljoen EUR in 2019), waarvan
191,8 miljoen EUR courante financiële inkomsten en 15,2 miljoen EUR niet-courante financiële
inkomsten (tegenover 57,6 miljoen EUR in 2019). De bedrijfskosten bedragen 73,1 miljoen EUR.
Door de aanhoudend zeer lage rentevoeten in de markt werd in 2020 de gewaarborgde rentevoet voor
de nieuwe contracten niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Hij bedraagt nog steeds 0,45%.

Leven Groep
Na de dotatie voor winstdeelname ten bedrage van 9,3 miljoen EUR en een dotatie aan het Fonds voor
toekomstige toewijzingen van 15 miljoen EUR, heeft de activiteit Leven Groep in 2020 een
boekhoudkundige winst van 21,8 miljoen EUR opgeleverd. Net als in Leven Individueel werd in 2020
geen toevoeging aan de knipperlichtreserve geboekt voor deze activiteit (vrijstelling NBB).
Het courante financiële resultaat bedraagt 187,2 miljoen EUR. Het totale financiële resultaat van de
activiteit Leven Groep bedraagt 204,9 miljoen EUR (tegenover 213,7 miljoen EUR in 2019) met een
niet-courant financieel resultaat van 17,7 miljoen EUR (tegenover 26,4 miljoen EUR in 2019). De
bedrijfskosten bedragen 28,8 miljoen EUR.

In 2020 heeft P&V de rentevoet op nieuwe contracten niet gewijzigd ten opzichte van 2019. De
gewaarborgde rentevoet voor actieve contracten in Collectieve kapitalisatie blijft 0,75% ; voor
contracten Individuele kapitalisatie met garantie op de reserves 0,5%; voor contracten Individuele
kapitalisatie met garantie op de reserves en op de toekomstige premies 0,1%; en voor het
financieringsfonds 0%.

Leven – Totaal resultaat
De technische rekening Leven boekt in 2020 een boekhoudkundige winst van 31,8 miljoen EUR
tegenover 72,3 miljoen EUR in 2019.
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Niet-technische rekening
Het niet-technische resultaat voor belastingen boekt een verlies van 108,9 miljoen EUR en bestaat
voornamelijk uit de financieringslasten van de groep (achtergestelde leningen) na aftrek van de
inkomsten uit intragroepsleningen en uit een uitzonderlijke last voor financiële risico’s verbonden aan
haar dochteronderneming Private Insurer (zie punt 6 van het verslag).

Globaal resultaat
Het boekjaar sluit met een verlies van 40,8 miljoen EUR. De overgedragen winst van verleden jaar
bedroeg 69,8 miljoen EUR. Het totale te bestemmen resultaat van het jaar bedraagt dus 29 miljoen EUR.

Bestemming van het resultaat
De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

-

Overdracht resultaat: 24.384.338 EUR

-

Toevoeging aan de activiteiten van de Stichting P&V : 248.440 EUR

-

Toevoeging aan de activiteiten van Assuraccess: 4.808 EUR

-

Kapitaalvergoeding: 4.330.519 EUR
De Raad van Bestuur bevestigde in een bijzonder verslag, opgesteld in toepassing van de artikelen
6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat de voorgestelde
uitkering niet van aard is de liquiditeit van de vennootschap in het gedrang te brengen over de
komende twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Vanaf 2020 zijn er onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen geen dotaties meer in de
wettelijke reserve voor de coöperatieve verenigingen.

2. EVOLUTIE VAN DE BALANS
Het balanstotaal bedraagt 18.468,6 miljoen EUR tegenover 17.673,2 miljoen EUR vorig jaar.

ACTIVA
De immateriële vaste activa omvatten hoofdzakelijk de kosten die de vennootschap maakte in het
kader van transformatieprojecten (organisatie, informatica) die toekomstige winsten zullen opleveren.
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De P&V Groep heeft regels opgesteld voor het activeren van transformatieprojecten volgens vast
gestelde criteria. Om de relevantie van de geactiveerde waarde te rechtvaardigen, is het process
gebaseerd op businesscases die de verwachte voordelen van de ontwikkelingen aantonen gedurende het
voor het project gekozen tijdsbestek. In de interne regels voor de behandeling van businesscases zijn
twee soorten winsten (hard en semi-soft) opgenomen.
Het aantonen van “semi-soft” winsten is echter zeer complex.
Daarom heeft de Groep besloten om in haar activeringscriteria en bijhorende winsten alleen nog
rekening te houden met “harde” winsten en om de activering van het Non Life Business Transformation
(NLBT) -project te beïnvloeden. Deze wijziging rechtvaardigde de noodzaak van een extra afschrijving in
2020.
De beleggingen bedragen 17.205,8 miljoen EUR, namelijk 93% van de activa.
Het aandeel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen bedraagt 274,7 miljoen EUR.
De schuldvorderingen komen op 240,4 miljoen EUR en bestaan hoofdzakelijk uit
verzekeringsvorderingen.
De overige activa bedragen 415,5 miljoen EUR en bestaan voornamelijk uit beschikbare waarden voor
168,5 miljoen EUR en overlopende rekeningen voor 238,5 miljoen EUR, waarvan 228,2 miljoen EUR
verdiende intresten op vastrentende effecten.

PASSIVA
Het eigen vermogen bedraagt 934,2 miljoen EUR.
De achtergestelde leningen bedragen 390 miljoen EUR.
Het fonds voor toekomstige toewijzingen bedraagt 126,9 miljoen EUR, een stijging van 7 miljoen ten
opzichte van eind 2019.
De technische voorzieningen, exclusief tak 23, bedragen 15.331,4 miljoen EUR, namelijk 84% van de
passiva, waarvan 12.804,8 miljoen EUR voorzieningen voor levensverzekeringen.
De voorzieningen voor andere risico's en lasten bedragen 102,3 miljoen EUR waarvan 71,1 miljoen voor
financiële risico’s en 18,3 miljoen EUR voor een uittredingsplan voor het personeel overeengekomen in
het verleden en gebruikt als en wanneer daadwerkelijk vertrek plaatsvindt.
De van de herverzekeraars ontvangen deposito's bedragen 166,1 miljoen EUR.
De schulden bedragen 839,1 miljoen EUR (verzekeringsschulden voor 169,6 miljoen EUR; overige
schulden voor 669,5 miljoen EUR).
De overlopende rekeningen bedragen 287,2 miljoen EUR.
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3. BELEGGINGSACTIVA
De boekwaarde van de beleggingsportefeuille van P&V bedraagt 17.205,8 miljoen EUR, wat een
stijging betekent van 748,3 miljoen EUR tegenover eind 2019.
Naast de toename van de activa verbonden aan de verzekeringsactiviteit, houdt deze stijging rekening
met de investeringen in verband met de REPO-schuld, die 500 miljoen EUR bedraagt eind 2020
tegenover 490 miljoen EUR eind 2019.
De obligatieportefeuille bestaat voor 75% uit staatsobligaties en voor 25% uit bedrijfsobligaties. De
leningen uitgegeven door de ondernemingen omvatten 133 miljoen EUR aan 'commercial paper',
waarvan 113 miljoen EUR gekoppeld is aan REPO-transacties.
Het aandeel van de inflatie-gelinkte obligaties in de obligatieportefeuille bedraagt 219 miljoen EUR.
De blootstelling van de beleggingsportefeuille aan de perifere landen in de eurozone is beperkt tot 143
miljoen EUR.
In 2020 belegde P&V hoofdzakelijk in Belgische hypothecaire kredieten voor een nettobedrag van 300
miljoen EUR en in deelbewijzen van beleggingsfondsen voor een bedrag van 351 miljoen EUR.
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer in boekwaarde en in percentage voor de verschillende
beleggingscategorieën :

Boekwaarde in miljoen
EUR

2020

2019

Gebouwen

116,0

0,67%

119,1

0,72%

Deelnemingen

123,4

0,72%

124,8

0,76%

1.828,9

10,63%

1.575,8

9,57%

12.921,2

75,10%

12.731,0

77,36%

1.624,8

9,44%

1.324,8

8,05%

591,5

3,44%

582,1

3,54%

Aandelen
Obligaties
Hypothecaire
kredieten
Overige beleggingen
Totaal

17.205,8 100,00% 16.457,5 100,00%

De latente meerwaarden op de beleggingsactiva bedragen 4.057 miljoen EUR eind 2020, tegenover
3.857 miljoen EUR eind 2019.
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4. GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Er werden ISDA/CSA-contracten gesloten tussen P&V en een aantal bancaire tegenpartijen. Die
contracten bieden een kader voor transacties in otc-derivaten en beveiligen ze.

In 2020 zijn de volgende afgeleide producten op vervaldag gekomen:

- 16 payer swaptions voor een notioneel bedrag van 490 miljoen EUR;
- 11 forward swaps-ontvangers voor een notioneel bedrag van 385
miljoen EUR (eind 2020 zijn er geen lopende « forward swaps » meer);

- Asset swapped forward bonds of credit spread : een deel van het in
2018 geïmplementeerde indekkingsprogramma liep af in 2020 en werd
gedeeltelijk vernieuwd (50%).
In 2020 hebben we ook de betalende swaptions met vervaldag 2021 verkocht voor een notioneel
bedrag van 518 miljoen EUR.

5. ANDERE MARKANTE FEITEN VAN HET BOEKJAAR


We zitten nog midden in een Covid-19-pandemie die in maart 2020 is uitgebroken en waarvan we
momenteel nog niet weten wanneer ze zal eindigen, ondanks een aantal positieve ontwikkelingen,
zoals de komst van vaccins en de geleidelijke vaccinatie van de bevolking. Deze pandemie blijft een
grote impact hebben op alle financiële, industriële en commerciële activiteiten over de hele wereld.
Sinds de uitbraak van de pandemie heeft de P&V Groep alles in het werk gesteld om de gezondheid van
haar medewerkers te vrijwaren en de continuïteit van de dienstverlening aan haar distributiepartners
en klanten te garanderen. De crisiscel BCP (Business Continuity Plan) werd geactiveerd. Ze blijft ook
vandaag nog de evolutie van de pandemie en de gevolgen ervan regelmatig monitoren en neemt,
indien nodig, de nodige maatregelen om de continuïteit van de activiteiten en de veiligheid van de
medewerkers te vrijwaren.
Dankzij de acties die reeds werden ondernomen en de investeringen die werden gedaan om de
diensten die nog niet volledig gedigitaliseerd waren, te kunnen laten telewerken, is meer dan 95% van
onze medewerkers overgeschakeld op telewerk vanaf de inwerkingtreding van de
lockdownmaatregelen. In deze ongeziene situatie hebben we ook bijzondere aandacht besteed aan
de ondersteuning van onze managers en aan het welzijn van de medewerkers (zie voor meer details
het niet-financiële verslag 2020). Zo hebben we een zekere flexibiliteit in de organisatie van het werk
geïntroduceerd om maximaal tegemoet te komen aan persoonlijke en familiale omstandigheden.
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Dankzij deze initiatieven zijn alle medewerkers actief gebleven en heeft de P&V Groep geen gebruik
gemaakt van de tijdelijke werkloosheidsmaatregelen van de overheid om de ondernemingen te
ondersteunen.
Wat de invloed van de pandemie op onze verzekeringsactiviteiten betreft, hebben we dankzij de
overheidsmaatregelen die werden genomen om particulieren en ondernemingen te ondersteunen, in
2020 geen negatieve impact vastgesteld op ons incasso. We zijn evenwel van mening dat de impact
zichtbaarder zou kunnen zijn in 2021, maar dat kunnen we nog niet kwantificeren.
De gevolgen van de pandemie lieten zich op twee niveaus voelen: enerzijds was er een positief effect
op de schadelast bij Niet-Leven en vooral bij Auto, waar de lockdownmaatregelen hebben bijgedragen
tot een sterke vermindering van het aantal schadegevallen, en anderzijds werden de financiële
resultaten negatief beïnvloed door de volatiliteit van de markten en de afwezigheid van dividenden op
een deel van de aandelenportefeuille. Deze elementen hebben geen grote impact gehad op de
liquiditeit en de financiële soliditeit van de P&V Groep. De Covid-19-crisis draagt daarentegen wel bij
tot het behoud van een lage renteomgeving voor een langere periode, wat ongunstig blijft voor de
rentabiliteit op lange termijn van de verzekeringsmaatschappijen.


Op 8 juni 2020 heeft P&V de overname van Private Insurer afgerond, een verzekeraar gespecialiseerd
in levensverzekeringscontracten van tak 23 (levensverzekering gecombineerd met een
beleggingsfonds), en aan het hoofd ervan een nieuwe directie aangesteld. Deze overname sluit aan bij
de ambitie van de P&V Groep om haar activiteiten op het gebied van tak 23 verder uit te bouwen.
Bij de overname van het beheer en rekening houdend met de complexiteit van bepaalde polissen in de
portefeuille heeft de nieuwe directie gevraagd om een externe audit uit te voeren op een steekproef
van verzekeringspolissen met gepersonaliseerde fondsen om alle potentiële risico's, verbonden aan
de activiteiten die aan de closing zijn voorafgegaan, te identificeren. Uit deze audit is gebleken dat
een niet te verwaarlozen aantal polissen uit deze steekproef onregelmatigheden vertoonde met
betrekking tot de niet-naleving van essentiële juridische gevolgen van tak 23-polissen
(eigendomsoverdracht aan de verzekeraar en beheer van de activa onafhankelijk van de
verzekeringnemers), wat een fiscaal risico van simulatie met zich meebrengt.
De bevoegde autoriteiten werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van de situatie. Private Insurer
is gestart met een regularisatieplan voor de polissen met een fiscaal risico van simulatie en heeft,
gezien de omvang van de gevolgen in verband met de vastgestelde onregelmatigheden, in de loop
van december beslist om met de vennootschap (die al lang voor de closing betrokken was bij een
hersteltraject met de NBB in toepassing van de Solvabiliteit II-regelgeving) over te gaan naar een
situatie van discontinuïteit (run-off).
P&V Verzekeringen heeft van haar kant bewarende procedures ingesteld en (sinds het einde van
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het boekjaar) beroep aangetekend tegen de verkopers om een vergoeding te bekomen voor de
verliezen die zij lijdt in het kader van deze overname.
Sinds juni 2020 verleent P&V Verzekeringen ook een kredietopening aan Private Insurer om de
liquiditeitspositie en de verbintenissen van deze laatste tegenover derden te ondersteunen.


Op 14 oktober 2020 heeft P&V een participatie van 40% genomen in de vennootschap Jack V die
voor 100% eigenaar is van de aandelen van de vennootschap Vander Haeghen & C°, gespecialiseerd
in de onderschrijving van speciale risico's en oplossingen voor nicheklanten.

6. BELANGRIJKE VOORVALLEN SINDS HET EINDE VAN HET
BOEKJAAR
•

De grote lijnen van een plan voor de geordende afwikkeling van Private Insurer (met name de
vrijwillige ontbinding en de solvabele vereffening ervan) werden aan de NBB voorgelegd, aangezien
de vennootschap niet meer als een levensvatbare entiteit kan worden beschouwd (een herstelplan kan
dus redelijkerwijs niet meer worden overwogen). Dit plan wordt momenteel besproken met de NBB.

•

Gelet op de laatste evoluties en analyses die aan de gang zijn voor haar dochteronderneming Private
Insurer, heeft de raad van bestuur beslist om in de rekeningen van P&V per 31/12/2020 een voorziening
voor financiële risico's aan te leggen voor een bedrag van 68,3 miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld om
de liquiditeit en de solvabiliteit van haar dochteronderneming Private Insurer te kunnen garanderen
met het oog op een geordende afwikkeling ervan en is in dit opzicht een van de elementen van het
plan dat momenteel met de NBB wordt besproken.

7. VOORNAAMSTE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN
PROCES VAN OPMAAK VAN DE FINANCIELE INFORMATIE
Het proces voor het opstellen van de financiële informatie berust op de volgende elementen:
-

een voorafgaande planning van alle activiteiten die zijn opgenomen in een document dat wordt
gedeeld met alle gesprekspartners die bij het proces betrokken zijn;

10

P&V Verzekeringen
Beheerverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering
-

de uitwisseling voorafgaand aan de afsluiting van de belangrijkste elementen van de afsluiting van de
rekeningen die een invloed zullen hebben op de voorgelegde resultaten;

-

een lijst van activiteiten voor het voorleggen van cijfers met een 'eerste verwerkingsniveau'
(doorrekening) en een tweede niveau (herziening – controle van de doorrekening) voor gevoelige
en/of belangrijke onderwerpen wat de impact op de cijfers betreft;

-

geformaliseerde processen voor de 'validatie van de resultaten' door de partijen die betrokken zijn bij
de financiële reporting ('business'-departementen), dit om de grote ontwikkelingen en de naleving
van de interne bepalingen in verband met de afsluitingen van de rekeningen, enz. te valideren;

-

een investering in de opleidingen van de medewerkers die bij de boekhoudkundige en financiële
afsluitingen betrokken zijn (training 'on the job', externe opleidingen ...).

RISICOBEHEERSTRUCTUUR
De risicobeheerstructuur van P&V omvat alle strategieën, processen en procedures om de risico's
waaraan de groep is of kan worden blootgesteld en de interactie tussen die risico's elk afzonderlijk en
samen voortdurend te identificeren, op te volgen, te beheren en aan te geven. Dit systeem steunt op de
volgende pijlers:

Strategie en risicopolicy's
Een gestructureerd geheel van strategische, tactische en operationele risicopolicy's bepaalt het kader
van de regels die op het risicobeheer van toepassing zijn. Ze omvatten alle risico's van P&V.
De policy's dragen bij tot de verduidelijking van het verband tussen de doelstellingen van P&V en de
risicobeheerstrategie.

Risk governance
De handvesten en beleidsmaatregelen ('policy's') beschrijven de governance die bij P&V van toepassing
is. Die governance werd zo ontworpen dat de risicobeheerstrategie en de concrete toepassing ervan op
elkaar zijn afgestemd, met name via de integratie van het risicobeheersysteem in de organisatorische
en beslissingsprocessen, en wel op alle besluitvormingsniveaus.

Methodologieën
De handvesten en policy's beschrijven welke methodologieën gebruikt worden in het kader van het
beheer en de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de risico's.
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Overeenkomstig het beleid voor het beheer van niet-financiële risico's, berust de kwalitatieve risicoevaluatie hoofdzakelijk op een proces voor de evaluatie van de risico's en de kwaliteit van de
operationele controles door de operationele teams zelf ('Internal Control / Risk and Control SelfAssessment'). Dat proces is ook een wezenlijk onderdeel van het ORSA-proces dat in het ORSA-beleid
beschreven wordt.

Voor de kwantitatieve risico-evaluatie heeft P&V in het kader van pijler I van Solvency II voor de
standaardbenadering gekozen en kijkt ze in het kader van het ORSA na of de hypothesen van de
standaardformule wel relevant zijn voor P&V. Die benadering wordt in het ORSA-beleid beschreven.

Toepassing en verrichtingen
De handvesten, policy's, guidelines (richtsnoeren) en andere instructienota's en procedures beschrijven
de manier waarop het risicobeheersysteem op het terrein wordt toegepast.
De implementatie en de toepassing van de risicobeheerstructuur op het niveau van de operationele
activiteiten van de onderneming is gebaseerd op een strikte eerbiediging van de rollen en
verantwoordelijkheden van de drie verdedigingslinies.
Reporting
De verschillende policy's beschrijven de bestaande rapporten die een actief, coherent en transparant
risicobeheer moeten waarborgen en vermelden eveneens de ontvangers van die rapporten.
Zo zijn er met name de ORSA-, RSR- en SFCR-rapporten voor het Directiecomité en de Raad van
Bestuur, aan de hand waarvan het niveau en de evolutie van het risicoprofiel van de onderneming ten
opzichte van haar risicoabsorptievermogen kan worden geëvalueerd, rekening houdend met haar
risicobereidheid.

Herziening
Het risicobeheersysteem omvat een periodieke (minstens één keer per jaar) herziening door het
Directiecomité van de doeltreffendheid ervan rekening houdend met de nagestreefde strategische en
reglementaire doelstellingen. De conclusies van het Directiecomité worden met name opgenomen in
zijn jaarverslag over de doeltreffendheid van het bestuur.
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Beheer van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Op grond van die structuur verricht P&V geregeld een analyse van de belangrijkste risico's en
onzekerheden, in het bijzonder via het ORSA-proces dat integraal deel uitmaakt van het proces voor
strategische/budgettaire planning.
De belangrijkste risico's waaraan P&V Verzekeringen is blootgesteld zijn:
•

de financiële risico's en meer bepaald het renterisico (vooral in de levensverzekeringsportefeuilles
met hoge gewaarborgde rentes en lange looptijden), het aandelenrisico en het
kredietspreadrisico van obligaties;

•

de verzekeringsrisico's en meer bepaald het verzekeringstechnisch risico, de onderreservering en
het catastroferisico;

•

De zogenaamde niet-financiële risico's, die voornamelijk te maken hebben met het vermogen van
de groep om de vereiste transformatie, rekening houdend met alle veranderingen in de omgeving
(reglementaire, economische, sociaal-politieke en technische) tot een goed einde te brengen.

Het risico en de onzekerheden die verband houden met de beoordelingen die werden uitgevoerd tijdens
de fiscale regularisatie geïnitieerd door haar dochteronderneming Private Insurer en de bijbehorende
belastingterugvordering, die een impact kunnen hebben op de voorzieningen voor financiële risico's
opgenomen in P&V.

8. BESTAAN VAN BIJKANTOREN
De vennootschap heeft geen bijkantoren in het buitenland.

9. UITGIFTE

VAN NIEUWE AANDELEN (ART. 6:108 §2 WVV) –VERZOEKEN TOT
UITTREDING (ART. 6:120 §2 WVV) EN BEKENDMAKING VAN HET AANTAL AANDELEN
PER SOORT (ART. 6:124 WVV)

In de loop van 2020 is het eigen vermogen van P&V Verzekeringen verwaarloosbaar geëvolueerd. Het aantal
en het bedrag van de aandelen A, B en C is immers lichtjes gewijzigd als volgt:
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Valeur Nominale
A-aandelen 2,5 EUR/aandeel
B-aandelen

100,000
EUR/aandeel

1,000
C-aandelen
EUR/aandeel

Op
31/12/2019
204.398

Variatie
-3 aandelen

521 aandelen
+61 aandelen
"netto" (+65
263 aandelen
aandelen - 4
aandelen)

Op
31/12/2020
204.395
521
aandelen
324
aandelen

De totale schommeling van het prudentiële eigen vermogen (uitgifte / terugbetaling) bedraagt dus 53.993
EUR (-7,5 EUR in A-deelbewijzen, geen variatie in B-deelbewijzen en +61.000 EUR in C-aandelen).
De drie 'terugbetaalde' A-aandelen in de loop van het boekjaar 2020 werden terugbetaald in 2021 door het
verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder als gevolg van het overlijden van de houder ervan.

10. TEGENSTRIJDIG BELANG
De Raad van Bestuur werd niet opgeroepen om een beslissing te nemen of zich uit te spreken over een
verrichting die een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict van vermogensrechtelijke aard
veroorzaakt dat strijdig is met het belang van de vennootschap in hoofde van een bestuurder.

11. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
In verband met een reeks nieuwe technologische uitdagingen ontwikkelt de onderneming
onderzoeksprojecten voor het dossierbeheer en de digitalisering teneinde de huidige infrastructuur en de
aangeboden diensten te verbeteren. Sommige ontwikkelingen waren fiscaal aftrekbaar in het kader van
belastingstimulansen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

12. CORPORATE GOVERNANCE
Naast de naleving van de strikt reglementaire eisen vertaalt de corporate governance de wil van P&V om
haar historische waarden toe te passen.
Er wordt eveneens gestreefd naar een klimaat van transparantie en vertrouwen ten opzichte van zijn
partners, aandeelhouders, medewerkers en cliënteel.
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De principes voor corporate governance van P&V Verzekeringen zijn opgenomen in een handvest, dat op
geregelde tijdstippen door de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd.

Structuur van de P&V Groep


PSH is de coöperatieve holding waarin de referentieaandeelhouders van de P&V Groep vertegenwoordigd
zijn.
o

PSH waarborgt de ethiek en de waarden van de P&V Groep als onderneming die deel uitmaakt
van de sociale economie. Ze ziet erop toe dat de strategie en het algemene beleid van de P&V
Groep coherent en complementair zijn met haar waarden en de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de Groep. PSH volgt de evolutie van de activiteiten op en evalueert op
regelmatige tijdstippen de verschillende organisatiestructuren.

o

PSH is erkend als coöperatieve vennootschap door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC).
Die erkenning betekent dat PSH in overeenstemming met de coöperatieve principes werkt en
het democratische bestuur en het ontbreken van een speculatief doel respecteert.

 Op het niveau van P&V Verzekeringen worden de algemene strategieën en beleidsregels voor de
verzekeringen van de P&V Groep (en de ermee verbonden of aanverwante activiteiten) bepaald. Ze werd
trouwens door de NBB erkend als verantwoordelijke entiteit van de P&V Groep.
P&V Verzekeringen bepaalt de eisen voor de interne governance van de P&V Groep, rekening houdend
met haar structuur, activiteiten en risico's. Ze benadert de structuur en de passende organisatie van het
risicobeheer via een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden.
In het kader van die organisatie waakt P&V Verzekeringen erover om de specifieke
verantwoordelijkheden van elke Raad van Bestuur niet in het gedrang te brengen.

Beleidsstructuur:
P&V Verzekeringen heeft een beleidsstructuur die een scheiding bewerkstelligt tussen enerzijds de leiding over
de activiteiten die aan een Directiecomité wordt toevertrouwd en anderzijds de bepaling van het algemene
beleid die aan de Raad van Bestuur toekomt.



Het Directiecomité is belast met het operationele beheer van P&V Verzekeringen, de toepassing van het
risicobeheersysteem en de implementatie van een passende organisatorische en operationele structuur,
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binnen de grenzen van de algemene strategie zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur. Dat
operationele bestuur geschiedt op basis van een bevoegdheidsoverdracht van de Raad van Bestuur aan het
Directiecomité en omvat alle bestuursbevoegdheden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de
bevoegdheden die door de wet expliciet aan de Raad van Bestuur worden toevertrouwd.


De Raad van Bestuur bepaalt de algemene strategie van de onderneming en het risicobeleid en houdt
toezicht op de activiteiten van de onderneming. Algemeen beschouwd stelt de Raad van Bestuur alle
handelingen die hem krachtens het vennootschappenwetboek worden toegekend.

Er zijn een aantal gespecialiseerde comités van de Raad van Bestuur opgericht:


Het Audit- en Risicocomité

- vervult de opdrachten die het op grond van artikel 49 van de Solvency II-wet kreeg toegewezen. Het
zorgt voor de follow-up van het proces voor de uitwerking van de financiële informatie, de wettelijke
controle van de rekeningen en de efficiëntie van het interne controle- en risicobeheersysteem van
de vennootschap.

- adviseert de Raad van Bestuur over alle aspecten in verband met de strategie en het tolerantieniveau
voor de huidige en toekomstige risico's. Daarnaast staat het de Raad van Bestuur ook bij in zijn
controlefunctie op de toepassing van die strategie door het Directiecomité.


Het Remuneratiecomité heeft de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan bij de bepaling en de
uitvoering van het remuneratiebeleid van de bestuurders en leden van het Directiecomité.



Het Benoemingscomité heeft de opdracht om de Raad van Bestuur bij te staan in de bepaling en uitvoering
van het Fit & Proper-beleid voor de bestuurders en leden van het Directiecomité.

Het Audit- en Risicocomité bestaat voornamelijk uit onafhankelijke bestuurders.

Bovendien beschikken de leden van het Audit- en Risicocomité gezamenlijk over een algemene
vakbekwaamheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap en op het gebied van boekhouding
en audit. Minstens één van zijn leden beschikt over een individuele vakbekwaamheid op het gebied van
boekhouding en audit.
De leden van het Audit- en Risicocomité hebben individueel de vereiste kennis, vaardigheden, ervaring en
bekwaamheid om de strategie en het risicotolerantieniveau van de onderneming te begrijpen en toe te
passen.
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Met het oog op een permanente optimalisering van zijn werking maakt de Raad van Bestuur elk jaar een
evaluatie van zijn omvang, samenstelling en werking. Daarbij evalueert de Raad van Bestuur met name zijn
behoeften en die van zijn gespecialiseerde comités op het gebied van kennis, ervaring en specialisaties,
rekening houdend met het collectieve competentieprofiel dat voor de Raad van Bestuur is bepaald. Bovendien
gaat hij na of de bestuurders voldoende tijd uittrekken voor de uitoefening van hun mandaat en nog altijd over
de vereiste beroepseer voor de functie beschikken.

Remuneratiebeleid van de bestuurders en leden van het
Directiecomité:
Op het remuneratiebeleid van de bestuurders en leden van het Directiecomité zijn de volgende principes van
toepassing:


De beloning van de bestuurders en leden van het Directiecomité wordt vastgelegd door de Raad van
Bestuur, op advies van het Remuneratiecomité.



De beloning van de niet-uitvoerend bestuurders (met inbegrip van de onafhankelijke bestuurders) bestaat
uit een vaste vergoeding en uit presentiegeld voor elke vergadering van de Raad van Bestuur waaraan ze
hebben deelgenomen. De leden van de gespecialiseerde comités genieten een vaste vergoeding en
bijkomend presentiegeld waarvan het bedrag varieert naargelang het comité waartoe ze behoren. Het
bedrag van het presentiegeld en van de vaste bezoldiging kan worden aangepast aan de marktevolutie
en de evolutie van de verantwoordelijkheden.

Het is niet gekoppeld aan de resultaten van de

onderneming.


De bezoldiging van de leden van het Directiecomité stoelt op collegialiteit en past in het kader van een
gezond en doeltreffend risicobeheer. Ze bestaat uit:
•

een vaste beloning die wordt bepaald op basis van het peil dat op de markt van toepassing is.
Het bedrag van die beloning is identiek voor alle leden van het Directiecomité, met uitzondering
van de voorzitter, die in die hoedanigheid een hogere beloning ontvangt;

•

een variabele beloning die wordt bepaald op basis van een a posteriori evaluatie, die wordt
uitgevoerd op grond van de situatie van de onderneming en de kwaliteit van het bestuur. De
variabele beloning bedraagt maximaal 25% van de vaste beloning.

Sinds het boekjaar 2020 wordt een systeem van uitstel van betaling van variabele beloning toegepast.
Het bestaat uit het inhouden van 42% van de variabele beloning, waarvan de uitkering over een
periode van 3 jaar wordt gespreid.
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De variabele verloning (inclusief het uitgestelde deel) wordt in ieder geval enkel verworven indien de
financiële situatie van de P&V Groep het toelaat. Bijgevolg zal er geen variabele verloning worden
toegekend, noch het uitgestelde deel betaald aan de leden van het Directiecomité indien de
geconsolideerde SCR-ratio van de P&V Groep onder de tolerantielimiet voor risicobereidheid ligt.

Wijzigingen die zich in 2020 hebben voorgedaan in de
samenstelling van de bestuursorganen:
Directiecomité
Er zijn geen wijzigingen voorgedaan in het Directiecomité tijdens het boekjaar 2020.

Raad van Bestuur en gespecialiseerde comités
 De Gewone Algemene Vergadering van 18 juni 2020 :



heeft akte genomen van het ontslag van Philip Vandervoort als onafhankelijk bestuurder;



besliste om de mandaten van de volgende bestuurders te verlengen voor een periode van vier
jaar die op de Algemene Vergadering van 2024 afloopt :



-

Martine Magnée, als uitvoerend bestuurder

-

Jean-Paul Philippot, als onafhankelijk bestuurder;

-

Patrick Marnef, als niet-uitvoerend bestuurder;

-

Yves Godin, als niet-uitvoerend bestuurder.

;

besliste Inge Neven te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een looptijd van vier jaar
die op de algemene vergadering van 2024 afloopt.



De Raad van Bestuur van 3 september 2020:



heeft akte genomen van het ontslag van Eric Berthoux uit zijn mandaat als niet-uitvoerend
bestuurder benoemd op voorstel van Maif;



benoemde, in het kader van de vacature, Françoise Peronnet om zijn mandaat op te nemen
met ingang van 1 oktober 2020.

Per 31 december 2020 waren de instanties van P&V Verzekeringen dan ook als volgt samengesteld:
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Raad van Bestuur (*) Onafhankelijk bestuurder
Niet-uitvoerend bestuurders


Jean-Pascal LABILLE, voorzitter



Filip ABRAHAM (*)



Paul CALLEWAERT



Victor FABRY



Yves GODIN



Patrick MARNEF



Inge NEVEN (*)



Françoise PERONNET



Jean-Paul PHILIPPOT (*)



Anne-Marie ROUMIEUX (*)



Alain THIRION



Bruno THIRION



Patrick VERERTBRUGGEN



Nico WYCKAERT

Uitvoerend bestuurders


Philippe DE LONGUEVILLE



Johan DEKENS



Michel LÜTTGENS



Martine MAGNEE



Sophie MISSELYN



Hilde VERNAILLEN

Audit- en Risicocomité


Jean-Paul PHILIPPOT (*), voorzitter



Filip ABRAHAM (*)



Victor FABRY



Patrick MARNEF



Inge NEVEN (*)



Anne-Marie ROUMIEUX (*)
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Remuneratiecomité


Jean-Pascal LABILLE, voorzitter



Victor FABRY



Jean-Paul PHILIPPOT (*)

Benoemingscomité


Jean-Pascal LABILLE, voorzitter



Paul CALLEWAERT



Patrick MARNEF



Jean-Paul PHILIPPOT (*)



Alain THIRION



Nico WYCKAERT

Directiecomité


Hilde VERNAILLEN, voorzitter



Johan DEKENS, lid



Philippe DE LONGUEVILLE, lid



Michel LÜTTGENS, lid



Martine MAGNEE, lid



Sophie MISSELYN, lid

Commissarissen


KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel TANGHE.

Wijzigingen die zich sinds 1 januari 2021 hebben voorgedaan in de
samenstelling van de bestuursorganen:


De Raad van Bestuur van 25 februari 2021 stemde ermee in om aan de NBB de kandidatuur voor te
stellen van Nicolas Fauvarque als uitvoerend bestuurder, lid van het directiecomitéverantwoordelijk
voor risicobeheer, ter vervanging van Philippe De Longueville. Deze laatste heeft namelijk beslist
om de P&V Groep te verlaten. Het mandaat van Nicolas Fauvarque zal ingaan op 1 juli 2021.
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De Raad van Bestuur van 25 maart 2021 heeft akte genomen van het ontslag van Bruno Thirion uit
zijn mandaat als niet-uitvoerend bestuurder benoemd op voorstel van Macif en benoemde, in het
kader van de vacature, Fred Vianas om zijn mandaat op te nemen.



De Raad van Bestuur van 29 april 2021 nam nota van het vervroegde vertrek van Philippe De
Longueville op 23 april 2021.

13. VERKLARING VAN NIET-FINANCIËLE INFORMATIE
Er wordt hierbij verwezen naar het niet-financieel verslag van de P&V Groep.

Opgemaakt te Brussel, op 27 mei 2021

_______________________

____________________________

Hilde Vernaillen

Jean Pascal Labille

Voorzitter van het directiecomité

Voorzitter van de Raad van Bestuur
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