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Profiel 

Dit is Univé Oost 
Elkaar helpen, en zekerheid bieden aan onze klanten. Dat is waar Univé voor staat. Univé is een 
coöperatie en elkaar helpen zit in ons DNA. We helpen elkaar risico’s te voorkomen, gevolgen te beperken 
en onzekerheden weg te nemen. Voor zo’n 1,6 miljoen klanten met in totaal ruim 4 miljoen 
verzekeringen.  
 
Voorkomen, beperken, verzekeren 
De wereld om ons heen verandert snel en continu. We leven in een participatiemaatschappij waarin 
steeds meer een beroep wordt gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Veel mensen worden hier onzeker 
van. Wij zien waar de echte behoeften van onze leden liggen, en we passen onze diensten en producten 
hierop aan. Van alleen verzekeren naar zekerheid bieden. Een nieuw zekerheidsproduct is bijvoorbeeld 
Veilig Wonen. Dit helpt leden zich veiliger te voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Inbraak, lekkage, 
brand, verstopte leidingen – het Veilig Wonen-abonnement helpt dit te voorkomen en de vervelende 
gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Een mooie aanvulling op onze woonverzekering.  
 
Lokaal geworteld, altijd dichtbij 
Univé is ontstaan toen een aantal lokale boeren elkaar wilden helpen stalbranden te voorkomen en 
brandschade te verzekeren. Van oudsher zijn we dus geworteld in de regio. En daar zitten we nog steeds: 
er zijn 10 Regionale Univé’s, met in totaal zo’n 110 winkels in heel Nederland. Univé Oost heeft twee 
hoofdvestigingen, in Groenlo en Enschede. Totaal zijn er 13 vestigingen in de regio Achterhoek, Twente 
en Liemers van Univé Oost.  
 
We zijn letterlijk dichtbij onze klanten en kunnen daardoor slim gebruikmaken van lokale expertise. Maar 
met alleen winkels zijn we er niet. We willen zijn waar onze leden zijn, dus ook online en mobiel. Univé 
was een van de eerste verzekeraars die online verzekeringen aanbood. En we sluiten aan bij de kanalen 
die de leden gebruiken: Whatsapp, livechat, de Univé App, Mijn Univé. Altijd dichtbij met onze 
omnichannel-aanpak. Hier blijven wij op inzetten.  
 

Merkwaarden  

 
Samen 
Mensen die hun krachten bundelen. Die samen risico’s delen en samen hun naasten en zaken 
beschermen. 
 

Dichtbij 
Letterlijk én figuurlijk dichtbij onze klanten. Dichtbij en persoonlijk via alle kanalen. Van Univé App tot 
winkel.  
 

Doen! 
Univé doet wat het zegt, en zegt wat het doet. Altijd de focus op het vinden van een oplossing. Niet 
star, maar flexibel. 
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We doen het samen 
Elkaar helpen betekent voor ons ook: investeren in maatschappelijke lokale initiatieven. Een voorbeeld 
daarvan is nietvoormezelfalleen.nl, een online netwerk voor inmiddels ruim 800.000 vrijwilligers in de 
mantelzorg en (thuis)zorg. Univé is partner in dit netwerk. Op deze manier helpen we mensen dichtbij, in 
hun eigen omgeving. En zo kunnen zij elkaar helpen. Vanuit de Stichting Univé Helpt gaan we dit de 
komende tijd stimuleren en faciliteren.  
 
Tevreden klanten 
Onze klanten zijn positief over Univé. Zo kregen we in 2018 een 7,6 in het onderzoek ‘Verzekeraars in 
Beeld’. Hierin beoordelen klanten hun verzekeraar onder meer op de onderdelen vertrouwen, 
tevredenheid, deskundigheid en klantgerichtheid. Het cijfer is hoger dan in 2017; toen hadden we nog 
een 7,5. Ook in een onderzoek van KPMG scoorde Univé goed, met de beste klantervaring van alle 
verzekeraars. Dit onderzoek werd in 2018 uitgevoerd onder ruim 5000 consumenten. 
In een test van de Consumentenbond in 2018 kwamen onze fietsverzekeringen er goed uit: Univé kreeg 
een 8,4 voor de elektrische fietsverzekering en een 8,1 voor de gewone fietsverzekering. 
De hoge waarderingen zien we vooral bij onze particuliere klanten, bij onze zakelijke klanten streven we 
ernaar onze scores verder te verbeteren. 
 
Ook alle rechtsbijstandsverzekeringen werden door de Consumentenbond goed beoordeeld; uit het 
onderzoek kwamen onze polissen naar voren als een van de voordeligste. Klanten zijn bovendien 
tevreden over de geboden rechtshulp: Univé kwam met een 7,3 als beste verzekeraar uit een onderzoek 
van de Consumentenbond waarin klanten naar hun oordeel werd gevraagd. De 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen RisicoVerminderaar Vast Inkomen (AOV) voor zelfstandigen en 
RisicoVerminderaar Ongeval & Ziekte (AOV) voor zelfstandigen kregen met vijf sterren hoge 
waarderingen van MoneyView. In 2018 haalden we een Net Promoter Score (NPS) van 22; dat is 3 punten 
hoger dan in 2017. Dit betekent dat steeds meer klanten Univé zouden aanbevelen bij vrienden en 
bekenden. 
 
De Univé Formule 
De Regionale Univé’s vormen samen met de Univé Groep de Univé Formule. Het moederbedrijf in de 
Univé Groep is Coöperatie Univé U.A. Daaronder vallen de dochterondernemingen N.V. Univé Schade, 
N.V. Univé Her, Univé Bedrijfsontwikkeling B.V. en Univé Services B.V. Coöperatie Univé is bestuurder 
van twee stichtingen: Stichting Univé Rechtshulp en Stichting Univé Helpt. De Coöperatie werkt exclusief 
samen met de Regionale Univé’s op het gebied van schadeverzekeringen en met Coöperatie VGZ U.A. op 
het gebied van zorgverzekeringen.  
 
Univé Oost is brandverzekeraar en bemiddelt tevens in haar werkgebied Achterhoek, Twente en Liemers 
als regionale Univé voor de N.V. Univé Schade en N.V. Univé Zorg (label binnen VGZ). Indien producten 
niet kunnen worden geleverd onder het Univé label, bestaat de mogelijkheid deze onder te brengen bij 
andere aanbieders. Dit betreft veelal de complexere producten. 
 
De entiteiten binnen Univé Oost zijn: 

• Coöperatie Univé Oost, 100% aandeelhouder van: 
o Univé Oost Brandverzekeraar N.V. (brandverzekeraar) 
o Univé Oost Bemiddeling N.V. (intermediair) 
o Univé Oost Organisatie B.V. (personeel en middelen) 
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Strategie 

De kracht van Univé 
 
Als coöperatieve verzekeraar organiseert Univé solidariteit. Zo is Univé begonnen, en zo werken we 
vandaag nog steeds. Iedereen die lid is, legt premie in. Daarmee bouwt Univé een reserve op. Als een van 
onze leden iets overkomt, wordt de schade hersteld vanuit die reserve. Maar solidariteit gaat verder dan 
dat. We willen elkaar ook helpen risico’s te voorkomen en te beperken. Dat is in ieders belang: de premies 
kunnen we zo laag houden, en de leden voelen zich veiliger en zekerder. Om onze leden zo goed mogelijk 
te helpen, stelden we in 2016 een strategie vast voor de komende jaren: ‘De kracht van Univé’. Die 
strategie hebben we verder tot uitvoering gebracht in 2018. 
 
De kracht van Univé 
Wij organiseren zekerheid samen met onze leden. Dat doen wij door nieuwe diensten en producten aan 
te bieden die ongewenste risico’s voorkomen en gevolgen beperken. En door het vernieuwen en 
efficiënter maken van ons verzekerings- en bemiddelingsbedrijf. Wij sluiten niemand uit, maar richten 
onze producten en diensten op gezinnen, mkb en agrarische bedrijven. Wij zijn persoonlijk en dichtbij. 
Naast lokaal met winkels ook digitaal en mobiel. Altijd voor het gemak van de klant. Als coöperatie zonder 
winstoogmerk, met twee benen in de samenleving, zijn wij wendbaar en altijd op zoek naar de juiste 
oplossing voor onze leden.  
 

De kracht van Univé: risico’s voorkomen, gevolgen beperken en wat 
er overblijft gewoon goed verzekeren. 
 
Behoefte leden en klanten is de basis 
Univé komt voort uit een van de eerste coöperatieve verzekeraars. Bij het oprichten van de ‘Sociëteit van 
Onderlinge Bijstand in Gevallen van Brand’ in 1794 in Winsum speelde de lokale gemeenschap een 
belangrijke rol. Ook vandaag zien we dat het realiseren en versterken van de sociale cohesie in de lokale 
gemeenschappen vruchten afwerpt. Het in verbinding brengen van buurtgenoten rond de Univé-winkels 
heeft impact op het gevoel van veiligheid en zekerheid. Het organiseren van ontmoetingen, het 
ondersteunen van onderlinge verbinding en het voeren van een open gesprek leveren in zichzelf al een 
bijdrage aan het voorkomen en beperken van risico’s. Via deze coöperatieve gesprekken leren we waar 
de echte behoeften van onze leden liggen.  
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Strategische doelen 
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Organogram 

Zo zit Univé in elkaar 
 
Univé Groep en de Regionale Univé’s vormen samen de Univé Formule. Zij werken op organisatorisch 
vlak nauw samen. In juridische zin staan Univé Groep en de Regionale Univé’s los van elkaar; de 
Regionale Univé’s zijn zelfstandige rechtspersonen. Op 31 december 2018 zag de Univé Formule er als 
volgt uit. 
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Verslag Raad van Bestuur  
 
Het jaar 2018 is een bijzonder intensief jaar geweest voor Univé Oost. Het jaar was nog maar net gestart 
toen er een storm over ons gebied trok. Het was 18 januari. Ruim 3.500 van onze leden meldde een 
schade aan gebouw of inhoud daarvan. De totaal begrootte schadelast kwam in eerste aanleg uit op ca 
6.0 miljoen euro. Voor ons een record bedrag. Binnen onze organisatie werd vervolgens alles op alles 
gezet om de schademeldingen zo snel en adequaat mogelijk af te handelen. In het begin ging dat wat 
stroef maar na verloop van tijd kregen we dit steeds beter onder controle. Binnen redelijke termijn zijn 
alle schaden in behandeling genomen en het gros is inmiddels gelukkig geheel afgewerkt. 
 
In het eerste halfjaar van 2018 hebben we een stevige reorganisatie doorgevoerd binnen het 
commercieel bedrijf. Wij merkten dat een steeds kleiner deel van onze leden/verzekerden gebruik 
maakt van onze winkels. Het percentage van de leden dat hiervan gebruik maakt, is inmiddels ruim 
onder de 10% gedaald. Wij willen de faciliteiten die onze winkels biedt echter wel in stand houden. 
Hierbij was de vraag hoe we de kosten die we op de winkels maken meer in evenwicht kunnen brengen 
met de opbrengsten voor onze leden. We denken hierin te zijn geslaagd door van een aantal winkels 
een servicepunt te maken die een kleine personele bezetting kent en tevens een beperkte openstelling.  
Leden blijven hierdoor de mogelijkheid houden om onze winkels te bezoeken echter op een minder 
ruime openstelling. Deze strategische keuze, voor wat betreft het winkellandschap, had wel gevolgen 
voor de personele bezetting van Univé Oost. Deze gevolgen hebben wij in de eerste helft van 2018 
geëffectueerd. Hierbij is ook de bezetting van onze telefoongroep betrokken en is nog eens kritisch 
gekeken naar de buitendienst en ondersteuning.  
Zoals reeds is opgemerkt hebben we in 2018 aandacht gehad voor onze vestigingen. Resultaat daarvan 
is dat we onze backoffice hebben geconcentreerd op 2 plaatsen te weten Enschede en Groenlo. In 
Groenlo is de directie, staf en de brandverzekeraar gehuisvest en in Enschede het commercieel bedrijf. 
Wij hebben de kantoorlocaties Varsseveld, Oldenzaal en Markelo verkocht in deze plaatsen hebben we 
nog wel een winkel. 
 
In het toezicht hebben drie leden om moverende redenen opgezegd, wij zijn inmiddels ver gevorderd 
met het vinden van opvolgers voor de vrijgekomen plaatsen. In het verslag van de Raad van 
Commissarissen leest u hier meer over. 
 
Financieel hebben we het jaar 2018 ondanks een stevige stormschade goed tot een einde gebracht. Het 
resultaat van de Brandverzekeraar is rond nihil uitgekomen en het resultaat voor de bemiddelaar is 
stevig positief. Dit laatste is onder andere een resultante van de reorganisatie die we hebben 
doorgevoerd. Voor wat betreft de beleggingen hebben we relatief weinig last gehad van de beursdip 
eind 2018. Dit komt omdat we voornamelijk beleggen in obligaties en maar voor een klein deel in 
aandelen.   
 
Activiteiten 2018. 
In het jaar 2018 hebben we een belangrijke stap gezet om aan ons winkellandschap een nieuwe invulling 
te geven. Strategisch is gekozen voor online first. Onze klanten moeten online goed gefaciliteerd 
worden. Zo is er een Univé app ontwikkeld waar de klant zijn/haar polissen kan raadplegen, polissen 
kan muteren en nieuwe polissen kan sluiten. Ook is het mogelijk via de app een schade te melden. Via 
de app kan ook de zorgpolis worden geraadpleegd en kan worden ingezien welke zorgkosten zijn 
gedeclareerd en in hoeverre het eigen risico is verbruikt. Kortom online kan de klant voor een groot deel 
zijn/haar zaken regelen c.q. raadplegen. Nagenoeg dezelfde faciliteit biedt ook de Mijn Univé omgeving. 
Uiteraard blijven er altijd zaken waarvoor de klant liever face tot face contact heeft dan wel liever een 
adviseur spreekt via de telefoon. Hiervoor hebben wij winkels en een telefoongroep. De winkel locaties 
waar een adviesgesprek mogelijk is hebben we echter vanwege kostenoverwegingen beperkt tot 
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Enschede, Markelo, Groenlo en Doetinchem. De overige winkellocaties, te weten Zevenaar, Ruurlo, 
Varsseveld, Winterswijk, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal en Almelo zijn omgevormd tot zogenaamde 
servicepunten. Deze winkels kennen een beperkte openingstijd, veelal enkele middagen in de week en 
de bezetting bestaat uit één klantadviseur. De eerste ervaringen die we met dit concept hebben 
opgedaan zijn overwegend positief. We zijn nu bezig een optimale afstemming te zoeken in klantwens 
en praktische mogelijkheden. Dit kan leiden tot gewijzigde openingstijden van de klantcontactpunten. 
Hierover zijn we over andere in gesprek met de leden van onze ledenraad. 
Verder hebben we opnieuw invulling gegeven aan onze afdeling hypotheekadvies. De bestaande 
adviseurs zijn vervangen. Met het nieuwe team denken we een goede invulling te kunnen geven aan de 
klantwensen en eisen die aan ons worden gesteld vanuit de toezichthouder AFM.  
 
Medewerkers. 
In de eerste helft van 2018 is een reorganisatie doorgevoerd in het commercieel bedrijf. Deze 
reorganisatie is doorgevoerd om ons winkellandschap in lijn te brengen met de strategische keuze 
online first. Hierdoor is noodgedwongen afscheid genomen van een aantal klantadviseurs. De 
reorganisatie is per 1 juli 2018 afgerond. Het ziekteverzuim was in 2018 hoger dan we in voorgaande 
jaren gewend zijn geweest, opvallend was wel het hoge percentage langdurig verzuim. In 2018 is ook 
een medewerkeronderzoek gehouden. We houden gemiddeld eens per twee jaar een medewerker 
onderzoek. De uitkomsten hiervan waren beter als de uitkomsten van het vorige onderzoek dat in 2017 
is gehouden. Veel aandacht is er geweest voor de ontwikkeling van de competenties van onze 
medewerkers. Hierdoor is ook van een aantal klantadviseurs afscheid genomen. Bij de aanname van 
nieuwe adviseurs wordt sterk gelet op het aanwezig zijn van de vereiste competenties.  
Al een aantal jaren zien we een uitbreiding van het aantal staffuncties. De afgelopen jaren waren dit 
met name sleutelfuncties. In 2018 zien we de uitbreiding met name ontstaan bij marketing en data 
analyse. Ook in het management hebben zich in 2018 enkele wijzigingen voorgedaan.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt Univé Oost zoveel mogelijk rekening met de 
maatschappelijke effecten van onze activiteiten.  Dit houdt voor ons onder andere in dat we bij onze 
inkoop van energie uitsluitend groen geproduceerde energie inkopen. In ons personeelsbeleid houden 
we rekening met vergrijzing en we geven de arbeidsomstandigheden zo vorm dat de kans op 
overbelasting, burn-out en stress zoveel mogelijk wordt beperkt. In ons beleggingsbeleid conformeren 
we ons aan de code duurzaam beleggen van het Verbond van Verzekeraars.  
Univé Oost heeft daarnaast een fonds in het leven geroepen van waar uit wij jaarlijks een tiental goede 
doelen met maatschappelijke uitstraling ondersteunen. Er wordt jaarlijks € 50.000,- beschikbaar gesteld 
voor lokale projecten. 
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Strategische activiteiten  
 
Vernieuwen en verbeteren 
Als Univé organiseren wij zekerheid, samen met de klant. Onze strategie richt zich op ongewenste 
risico’s voorkomen, gevolgen beperken en die voor de rest gewoon goed te verzekeren. Hiervoor 
moeten we innoveren en transformeren. Dat doen we op twee manieren: het verbeteren van de 
concurrentiepositie van het bestaande verzekerings- en bemiddelingsbedrijf, en het ontwikkelen van 
nieuwe diensten en producten.  
 
Verbeteren concurrentiepositie bestaande verzekerings- en bemiddelingsbedrijf  
In 2018 investeerde Univé flink in een betere dienstverlening en het optimaliseren van onze 
werkprocessen. Door efficiënter te werken, houden we binnen de Formule meer tijd over voor contact 
met leden op momenten dat het er echt toe doet. 
 
Efficiënt worden door digitaliseren en robotiseren 
Achter de schermen hebben we binnen Univé onze processen geautomatiseerd. In 2018 is bij de 
Coöperatie Univé reeds gestart met de robotisering van simpele, vaak repeterende, processen waar 
eerder handwerk voor nodig was. De regionale Univé’s zullen dit voorbeeld volgen in 2019. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om het automatisch koppelen van een nieuwe verzekering aan de eerdere 
verzekeringen die iemand heeft afgesloten. Zodat ze administratief automatisch in één 
verzekeringspakket staan. Dit werd eerder met de hand gedaan. Robotiseren is minder foutgevoelig en 
scheelt tijd. Tijd die weer kan worden ingezet voor waardevol klantcontact. 
 
Verbeterde dienstverlening door mobile first 
Onze leden verwachten een steeds digitalere dienstverlening, en Univé luistert daarnaar. We richten 
ons bedrijf daarom mobile first in. Alles wat we aanbieden, doen we vanuit de gedachte dat het op een 
mobiele telefoon moet kunnen worden geregeld. Bijvoorbeeld via de Univé App. Over alle kanalen heen 
willen we onze leden dezelfde ervaring geven.  
 
Steeds toegankelijker met de Univé App 
De Univé App maakt Univé nog toegankelijker voor onze leden. In 2018 zijn grote sprongen gemaakt 
om de app te verbeteren en uit te breiden. Sinds half december is het voor klanten mogelijk om zelf 
zaken te wijzigen via de app. We hebben in 2018 niet alle doelen gehaald die we onszelf stelden. Zo is 
het niet gelukt om in 2018 voor elkaar te krijgen dat klanten schade konden melden en gegevens konden 
aanpassen via de Univé App. In 2019 maakt Univé dit mogelijk. 
 
Altijd dichtbij dankzij nieuwe klantcontactstrategie 
Wij willen zijn waar onze leden zijn, dus ook online en mobiel. Onze leden moeten hun zaken kunnen 
regelen op de manier zoals zij dat willen. Op elk moment en vanaf elke plek. Zo staan we altijd dichtbij 
onze leden. 
 
In 2018 zijn we gestart met onze nieuwe klantcontactstrategie. We willen onze kanalen zo efficiënt en 
gebruiksvriendelijk mogelijk inrichten. We zetten in op het digitaal afhandelen van eenvoudige vragen, 
en persoonlijk contact voor de meer ingewikkelde zaken. Door simpele processen te automatiseren, 
kunnen we onze medewerkers inzetten waar deze het meest waardevol zijn. In het contact met leden, 
over lastige, leuke of emotionele zaken. 
 
In 2018 lanceerden we een nieuw Customer Relationship Management-systeem (CRM) dat deze 
strategie ondersteunt. De komende jaren wordt het systeem verder gevuld en verrijkt. Het streven is 
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dat we – over de kanalen heen – altijd alle bekende informatie over de klant kunnen inzien voor een 
snellere dienstverlening aan de klant. Waarbij het voor de klant geen verschil maakt via welk kanaal hij 
of zij Univé bereikt. Dat scheelt tijd en onnodige vragen.  
 
Bevestiging nieuwe koers door merkvernieuwing 
De nieuwe koers van Univé vroeg ook om een nieuwe look: frisser, met meer energie en van deze tijd. 
Na ruim 25 jaar heeft Univé een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. Bij het veranderen van een huisstijl 
komt heel wat kijken: de winkels, kantoren, auto’s, brieven, brochures, sponsoruitingen, en natuurlijk 
alle digitale middelen en uitingen (website, socialmedia-kanalen, Mijn Univé en de Univé App). Dit is 
gefaseerd aangepakt.  
 
Belevingswinkels volgens nieuw Univé-merkconcept 
De Regionale Univé’s hebben totaal zo’n 110 winkels door het hele land. In november 2018 is in Alkmaar 
de eerste winkel volgens een nieuw merkconcept heropend. In de nieuwe Univé-winkel draait alles om 
voorkomen en beperken. Offline en online gaan naadloos in elkaar over. In de etalage en de winkel zijn 
verschillende interactieve schermen. Ook hangt er een scherm waarop filmpjes bekeken kunnen 
worden. De inhoud is een mix van centrale informatie en boodschappen die de winkel zelf online zet. 
De schermen fungeren als gespreksstarters. Wie meer wil weten, krijgt persoonlijk advies. Wekelijks 
organiseert de winkel evenementen, vaak samen met lokale partners. Dit trekt veel nieuwe bezoekers. 
Univé Oost is bezig in Markelo om een soortgelijke belevingswinkel in te richten. 
 
Systemen up-to-date en veilig 
De grootste vijand van een goede informatiebeveiliging is vaak de mens zelf. Of het nu gaat om 
datalekken of cybercriminaliteit. Daarom investeert Univé in de kennis en bewustwording van 
medewerkers over cyberrisico’s. In samenwerking met onze IT-partners monitoren wij continu onze 
beveiligingsmaatregelen. Op basis van signalen uit diverse samenwerkingsverbanden, technologische 
ontwikkelingen en onze eigen informatie stellen we vast of nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn. 
  
Voldoen aan de wettelijke eisen 
Als verzekeraar moet Univé rekening houden met allerlei wettelijke vereisten. Zo moeten we als 
verzekeraar voldoen aan onze zorgplicht: voldoen de adviezen aan onze leden aan de normen, en blijven 
we onze leden attenderen op de risico’s die ze lopen? En het Solvency II-toezichtraamwerk helpt Univé 
om voldoende kapitaal aan te houden voor eigen risico’s. Zo zorgen we dat deze worden beheerst, en 
onze klant wordt beschermd. Daarnaast is vanaf 25 mei 2018 de Europese privacyverordening, de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle EU-lidstaten. En per 1 
oktober 2018 moeten verzekeraars voldoen aan de Richtlijn verzekeringsdistributie, de Insurance 
Distribution Directive (IDD). Univé heeft in 2018 geïnvesteerd om aan de wettelijke eisen te voldoen, en 
zal hier ook in de komende jaren aandacht aan blijven besteden. 
 
Nieuwe diensten en producten 
Met innovatieve producten en diensten willen we onze leden meerwaarde bieden. Waarbij het 
uitgangspunt steeds is: beperkt het schade of voorkomt het risico’s? Met de nieuwe diensten en 
producten, in combinatie met onze verzekeringen, blijven we relevant voor onze leden. 
 
Veilig wonen 
Een voorbeeld van een nieuwe dienst is ‘Veilig wonen’: een abonnement om alles op het gebied van 
veiligheid rondom de woning in één keer te regelen. Inbraak, lekkage, brand, verstopte leidingen. Ook 
biedt Veilig Wonen zaken als rookmelders, brandblussers, dievenklauwen en een alarmsysteem. Onze 
klanten kiezen uit verschillende diensten om hun huis veiliger te maken tegen aantrekkelijke tarieven, 
en ontvangen direct korting op hun woonverzekering bij Univé. 
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Veilig Wonen is bedacht met Univé Noord-Nederland en in 2018 als pilot begonnen in Assen. Met 
succes: vanaf 2019 wordt vanuit de Regionale Univé’s het abonnement landelijk aangeboden. 
 
Zorgeloos online 
Zorgeloos online is een nieuw product dat risico’s voorkomt, beperkt en wat overblijft goed verzekert. 
Dat is een pakket dat bestaat uit een kastje dat apparaten beschermt tegen cybercrime, een hulpdienst 
voor digitale problemen en een verzekering. Daarmee voorkomen we bijvoorbeeld dat onze klanten de 
dupe worden van phishing, hacken of virussen. En bieden we hulp als er toch iets misgaat.  
 
Rechtshulp on demand 
Een voorbeeld van een nieuwe manier om klanten echt meerwaarde te kunnen bieden, is ‘Rechtshulp 
on demand’. Daarmee bieden we juridische hulp op maat voor een vast bedrag. Ook als ze niet 
verzekerd zijn voor rechtshulp. Zo spelen we flexibel in op hun behoeften. En dat blijkt een succes. In 
2018 is de dienst als pilot begonnen voor het rechtsgebied ‘werk en inkomen’. Vanaf 2019 wordt 
Rechtshulp on demand landelijk aangeboden voor vier rechtsgebieden.  
 
Duurzame Zekerheid 
Een pilot die we zijn gestart binnen Univé Oost, waarmee we vooral de kracht van het coöperatieve 
gedachtegoed benutten, is Duurzame Zekerheid. Daarmee willen we agrariërs helpen die van de 
overheid in 2024 het asbest van hun daken af moeten halen. Wij verwijderen het dak en vervangen het 
voor een duurzamer dak met zonnepanelen. Het dak wordt afbetaald met het rendement van de 
zonnepanelen. De agrariër wordt namelijk leverancier van groene stroom. Eén agrariër kan zo’n vijftig 
tot tachtig huishoudens in de omgeving van energie voorzien. Het contact met de eerste klant is in 2018 
gelegd. Zo bieden we een betaalbare oplossing, waarmee we ook nog eens andere consumenten 
kunnen helpen: een win-winsituatie. Samen risico’s voorkomen die je als bedrijf niet kunt dragen. 
 
  
  

18



 

 
Coöperatie Univé Oost U.A. 

Jaarverslag 2018 
 

 

 
Overige informatie 
 
Solvency II 
Bij Univé Oost Brandverzekeraar N.V. is de wet- en regelgeving vanuit Solvency II van kracht. Ook in 
2018 besteedde Univé Oost veel aandacht aan het opstellen van Solvency II  rapportages. Net als over 
het verslagjaar 2017 heeft Univé Oost over 2018 de publieke Solvency II rapportage (SFCR, Single 
Financial Condition Report) beschikbaar gesteld op haar  website. 
 
Risico’s en onzekerheden 
Binnen de Coöperatie Univé Oost U.A. wordt Univé Oost Brandverzekeraar N.V. als verzekeraar 
geconfronteerd met diverse risico’s en onzekerheden. Deze risico’s en onzekerheden zijn in kaart 
gebracht en worden zoveel mogelijk gemitigeerd. De risicobereidheden zijn hierop afgestemd. Verder 
wordt verwezen naar de risicoparagraaf vermeld in de jaarrekeningen van de Coöperatie Univé Oost 
U.A. en de Univé Oost Brandverzekeraar N.V. 
 
Gedragscodes 
Binnen de Coöperatie Univé Oost U.A.  heeft Univé als coöperatie en verzekeraar te maken met 
gedragscodes, te weten: 

- de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars 

- de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 

Hiervoor kan verwezen worden naar de paragraaf Governance en bedrijfsvoering in de desbetreffende 
jaarrekeningen.  
 
Klanttevredenheid 
De klanttevredenheid, alsmede de scores op de door Univé Oost gemonitorde onderdelen Net 
Promotor Score en spontane naamsbekendheid bleven ook in 2018 onveranderd op hoog niveau. 

 
Ontwikkelingen in verschillende branches 
 
Univé Oost Brandverzekeraar N.V. 
Univé Oost Brandverzekeraar N.V. biedt een assortiment brandverzekeringsproducten aan, aan de 
particuliere en de zakelijke markt. Distributie vindt plaats via  Univé Oost Bemiddeling B.V. Het jaar  
2018 is slecht begonnen door de zware storm die op 18 januari over het gehele land raasde en met 
name ook ons gebied in Oost-Nederland heeft geraakt.  

Er is veel sprake van concurrentie en de markt lijkt verzadigd te zijn. De premie heeft een kleine groei 
laten zien. Ondanks de zware storm is het resultaat op nihil uitgekomen, hetgeen betekent dat naast de 
stormlasten de schaden uit brand en uitgebreide gevaren lager dan gemiddeld zijn uitgekomen.  

 
Univé Oost Bemiddeling B.V.  
Univé Oost Bemiddeling B.V. bemiddelt in een breed assortiment verzekerings- en financiële producten 
voor de particuliere en de zakelijke markt. Hierbij wordt voornamelijk bemiddeld voor N.V. Univé 
Schade en Univé Oost Brandverzekeraar N.V. Daar waar deze maatschappijen geen passende oplossing 
bieden wordt uitgeweken naar verzekeraars die actief zijn in de provinciale markt. Univé Oost 
Bemiddeling B.V. geeft ook adviezen rond hypotheken en complexe financiële producten. Dit is echter 
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een nevenactiviteit. Univé Oost Bemiddeling B.V. hanteert bij haar distributie een 
omnichannelstrategie, waarbij de klant bepaalt via welk kanaal hij met Univé Oost Bemiddeling B.V. in 
contact treedt: online, via onze winkels, telefonisch maar ook in toenemende mate via de app, whatsapp 
en social media. Net als in 2017 kan 2018 (mede door de reorganisatie) worden gekwalificeerd als een  
jaar waarin de omzet zich stabiliseerde en waarbij vervolgstappen zijn gezet om commercieel effectiever 
te gaan werken. In 2018 is de bemiddelingsportefeuille met 363.000 stabiel gebleven door enerzijds 
groei in producten, echter ook daling in autoverzekeringen door de duurdere premie. 
 

Financiële prestaties 
In onderstaande tabel staan de geconsolideerde kerncijfers voor Coöperatie Univé Oost U.A., en de 
enkelvoudige cijfers van  Univé Oost Brandverzekeraar N.V. en Univé Oost Bemiddeling B.V. 

 

 
 
 

De geconsolideerde netto winst van Coöperatie Univé Oost U.A. over het verslagjaar bedraagt  

€ 300.000 en komt daarmee € 9.000 hoger uit dan 2017. Dit is als gevolg van enerzijds hogere 
schadelasten uit de storm van 18 januari en anderzijds lagere beheerskosten (2017 o.a. 
reorganisatiekosten). 

 

Het technisch resultaat van  Univé Oost Brandverzekeraar N.V. – exclusief toegerekende opbrengst 
beleggingen – bedraagt in het verslagjaar € 16.000 tegenover € 1,9 mln in 2017. Met name de zware 
storm met een bruto omvang van € 5,2 mln heeft het resultaat behoorlijk onder druk gezet. De netto 
lasten (na herverzekering) zijn uiteindelijk op € 3 mln uitgekomen (incl.reïnstatement en extra 
schadebehandelingskosten). De overige schaden (brand en UG) lieten uiteindelijk een zeer positief 
beeld zien. De beleggingen hebben net als vorig jaar opnieuw geen resultaat laten zien, mede omdat 
de Brandverzekeraar grotendeels in obligaties belegd en de rente laag is gebleven. 

Direct na de storm is de solvabilitieit gezakt tot onder de interne norm van 200% in het eerste kwartaal. 
Uiteindelijk is deze weer met 204% boven deze norm uitgekomen, doordat het verlies tot nihil is 
gereduceerd. 

 

Univé Oost Bemiddeling B.V. realiseerde over verslagjaar een positief resultaat ad. € 0,9 mln. De 
effecten van de reorganisatie, waarvan de lasten reeds in 2017 zijn genomen, zijn duidelijk zichtbaar 
geworden. Naast de toegenomen omzet  in provisie (met name in zorg en schade) met 2,3% zijn met 
name de personeelskosten afgenomen door de krimp in personeel, waardoor het resultaat aanzienlijk 
is verbeterd. 

 

x € 1.000
2018 2017 2018 2017 2018 2017

Netto premie/provisie 23.147 23.086 15.004 15.170 11.647 11.383
Geleden schade (7.678) (6.446) (7.678) (6.446) -                      -                  
Kosten (14.993) (16.243) (7.300) (6.784) (10.490) (13.355)
Overige baten en lasten (32) 17 (10) 25 (16) (15)

444 414 16 1.965 1.141 (1.987)
Beleggingsresultaat (136) (150) (18) (39) -                      -                  
Winst voor belastingen 308 264 (2) 1.926 1.141 (1.987)
Belastingen (8) 27 1 (481) (285) 497
Netto winst 300 291 (1) 1.445 856 (1.490)

Coöperatie Univé Oost Univé Oost
Univé Oost U.A. Brandverzekeraar N.V. Bemiddeling B.V.
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De kosten in de Organisatie B.V. zijn € 1,3 miljoen lager dan over  het verslagjaar 2017. Dit als gevolg 
van een getroffen voorziening voor reorganisatie in 2017 ad. € 1,9 mln en zorgplicht adviesdossiers ad. 
€ 0,5 mln. Daarnaast is in 2017 een deel van de voorziening pensioenkosten vrijgevallen (€ -1,2 mln).  

 

Univé Oost had in het verslagjaar evanals vorig jaar te maken met negatieve koersresultaten op 
obligaties. Ook de aandelen kenden over 2018 een negatief koersresultaat. Daarentegen is de koers 
van de dollar gestegen, waardoor er een voordelig valutaverschil is geboekt. Het beleggingsresultaat 
bedroeg geconsolideerd in het verslagjaar € -0,1 mln (2017: € 0,2 mln). De ontwikkelingen op de 
financiële markten hebben geleid tot een negatieve waardemutatie van de obligatieportefeuille, dit 
mede  als gevolg van de renteontwikkeling gedurende het verslagjaar.  

 

Prestatie-indicatoren:   2018  2017 

Netto combined ratio   99,9%  89,6% 

Netto schade/premie   46,8%  39,0% 

Rendement op bruto premie  -0,01%  10,3% 

 

Met name de storm op 18 januari 2018 heeft gezorgd dat de Univé Oost Brandverzekeraar N.V. lagere 
prestatie-indicatoren heeft laten zien ten opzichte van 2017. Door deze storm, zijn met name de 
schaden en bijbehorende schadebehandelingskosten hoger uitgevallen. De beleggingsresultaten zijn 
vergelijkbaar met vorig jaar en licht negatief. 

 

De bezetting van de bedrijfsonderdelen ultimo 2018 beliep gemiddeld 126,9 FTE (incl. inhuur 7,3). De 
bezetting liet daarmee een afname zien ten opzichte van ultimo 2017 (132,2 FTE, incl. inhuur 7,1). Per 
31 december zijn er nog 113 fte’s in dienst, waarvan er nog 3,45 fte’s zullen vertrekken als gevolg van 
de reorganisatie. 

Mede door de inkrimping van het personeel hoopt Univé Oost haar kostenniveau te stabiliseren of 
verder te verlagen waardoor de rendementen zich zullen verbeteren. 

 
Medewerkers 
In een snel veranderende omgeving wordt ook van onze medewerkers gevraagd mee te veranderen. 
Het is daarbij ieders verantwoordelijkheid om doorlopend aandacht te besteden aan de verdere 
ontwikkeling van kennis, vaardigheden en professioneel gedrag, teneinde een hoogwaardige 
klantgerichtheid en klantbediening te kunnen waarborgen. 

Om medewerkers hierbij te ondersteunen, is er een R&O-cyclus (Resultaat & Ontwikkel) ontwikkeld. 
Medewerkers maken met hun leidinggevende zowel resultaatafspraken als ontwikkelafspraken. De 
R&O-gesprekken gaan nadrukkelijk ook over het potentieel en de inzetbaarheid van de medewerker. 

Het Management Development programma dat in 2016 is gestart liep ook door in 2018. Dit 
programma is er op gericht de samenwerking tussen de  managementlagen te verbeteren. Verder 
investeert Univé Oost in het vakmanschap van haar medewerkers met interne en externe 
opleidingen, zowel op individueel niveau als in teamverband. Deze opleidingen liggen niet alleen op 
het gebied van vakinhoudelijke thema’s, maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 
 
Het ziekteverzuim ultimo 2018 bedroeg 4,2% en vertoonde daarmee een soortgelijke tred met vorig 
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jaar  (ultimo 2017: 4,7%). Het hogere verzuim wordt vooral veroorzaakt door een toename van het 
langdurend verzuim. Het streefpercentage is 3,8%. 
Er zijn diverse maatregelen genomen met als doel het ziekteverzuim terug te brengen naar een voor 
Univé Oost acceptabel niveau. Zo is het ziekteverzuim permanent onderwerp van gesprek binnen de 
organisatie, voeren leidinggevenden op regelmatige basis gesprekken met medewerkers die frequent 
verzuimen en zet Univé Oost actief bedrijfsmaatschappelijk werk in.  
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Risicomanagement 

Doelstelling 
Een beheerste en integere bedrijfsvoering waarin verantwoord met risico’s wordt omgegaan, draagt bij 
aan het klantvertrouwen. Realisatie van de strategische doelstellingen binnen de gewenste 
solvabiliteitspositie en binnen de kaders van wet- en regelgeving waarborgt de continuïteit en 
betrouwbaarheid van Univé Oost. Dit zijn de motieven om risicomanagement optimaal in te richten. 

 
Governance en beleid 
Het risicobeheersings- en controlesysteem binnen Univé Oost is ingericht volgens het model van de 
‘three lines of defense’. 
 

• De eerste lijn wordt gevormd door het lijnmanagement, dat in de eerste plaats verantwoordelijk 
is voor het beheersen van risico’s. 

• De tweede lijn ondersteunt en houdt toezicht op de eerste lijn, onder meer door kaderstelling 
voor de beheersing van risico’s, advisering, monitoring en rapportage over de beheersing van 
risico’s. De functionarissen Risk Officer & Compliance Officer zijn tweedelijns functies die binnen 
Univé Oost werkzaam zijn. Daarnaast is de functie Actuaris als tweedelijnsfunctie uitbesteed 
aan Arcturus. 

• De functie Internal Audit vormt de derde lijn. Deze functie heeft een controlerende functie en 
geeft via rapportages inzicht in de effectiviteit van de beheersing van belangrijke risico’s. Deze 
functie is door Univé Oost uitbesteed aan Coöperatie Univé U.A. 
 

De functies actuariaat, risk management, compliance en internal audit worden samen ook wel 
aangeduid als de sleutelfuncties. Het model van de ‘three lines of defense’ is weergegeven in 
onderstaande figuur: 

 
 
 

 Bestuur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bestuur 

Lijnmanagement 
 

Dagelijks managen 
van risico’s 

Actuariaat, Risk & 
Compliance 

Kaderstelling, advies, 
monitoring en 

rapportage 

Internal Audit  
 

Onafhankelijke 
controle en toetsing 

effectiviteit 

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn 
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Activiteiten in verslagjaar 
 

Eerste lijn 
De eerste lijn richtte zich in het verslagjaar in de eerste plaats op het waar nodig actualiseren, 
beschrijven en implementeren van de kernprocessen inclusief beheersmaatregelen. Met name het in 
2016 opgerichte kwaliteitsteam heeft ondersteuning verleend om de primaire processen optimaal in te 
richten. Daarnaast werden de binnen het reguliere risicomanagementproces geïnventariseerde risico’s 
geprioriteerd, met als doel nog meer focus op de beheersing van de toprisico’s te krijgen. 
 
Als leidraad is gekozen om het de risicoregisters te koppelen aan de opgestelde processen met als 
uitkomst een 1e lijncontroleplanning. In deze controleplanning is vastgelegd welke 1e lijncontroles bij 
welke activiteit uitgevoerd worden.  
 
Tweede lijn 
Voor de tweede lijn lag in het verslagjaar de focus, net als in 2017, op de verdere inbedding van het 
risicomanagementproces in de reguliere bedrijfsvoering. Per kwartaal wordt in een 
risicomanagementrapportage, opgesteld door de Risk Officer, de stand van zaken omtrent het 
risicoprofiel van Univé Oost en de invloeden daarop gerapporteerd. 
 
Derde lijn 
De derde lijn richtte zich in het verslagjaar op diverse audits. Hieronder vallen RU-brede audits zoals 
Audit opzet Compliance raamwerk en Sanctiewetgeving Zakelijk, maar ook enkele specifieke audits op 
Operationeel Risicomanagement en op Zorgplicht complex. 

 
Strategische risico’s en risicobereidheid 
Ten minste jaarlijks stelt het bestuur de strategische risico’s vast. Deze risico’s worden met de  
aanduiding laag, gemiddeld en hoog ingeschaald, op basis van kans en impact. De kans en impact 
worden ingeschat met inbegrip van de actuele beheersmaatregelen. De strategische risico’s en de 
actuele beheersmaatregelen worden vastgelegd in een risicoregister.  
 
De jaarlijkse risico-inventarisatie wordt uitgevoerd op basis van het Solvency II-kader. Bij deze 
periodieke inventarisatie zijn de strategische risico’s opnieuw herijkt. Onderdeel van het Eigen Risico 
Beoordeling/Own Risk Solvency Assessment-proces was het uitvoeren van een strategisch risk 
assessment. De toprisico’s zijn in dit proces herbevestigd en enkele risico’s toegevoegd. De bruto 
toprisico’s betreffen:  
 
1. Catastroferisico 
2. Natuurrampen 
3. Premierisico: portefeuilleonderhoud 
4. Schaderisico 
5. Valutarisico 
6. Operationeel procesrisico 
7. Ondernemingsklimaat 
8. Reputatierisico 
9. Concurrentie 
10. IT-middelen 
11. Beleid & Strategie: formuleafhankelijkheid en kostenverdeling n.a.v. fusies 
12. Middelen: kostenstijging a.g.v. onvoldoende schaalgrootte 
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Gevoeligheidsanalyse 
Univé Oost Brandverzekeraar N.V. heeft medio 2018 een ORSA uitgevoerd met als basisscenario de 
geprognosticeerde cijfers over 2018. Doordat de werkelijke cijfers over 2018 geen significante afwijking 
ten opzichte van de geprognosticeerde cijfers vertonen, acht het bestuur de uitkomsten van de 
scenario’s voldoende representatief voor de gevoeligheidsanalyse. Gebleken is dat de bovengenoemde 
toprisico’s met name gevoelig zijn op rating herverzekeraar, renteschommelingen,  eigen behouden in 
herverzekeringscontracten en technische voorzieningen. Gebleken is dat alle stress-scenario’s binnen 
(of binnen een korte termijn na beheersmaatregelen) de risk appetite vallen. 
 
Risicoprofiel 
Het risicoprofiel wordt periodiek binnen het bestuur besproken. Aan de hand van de actualiteiten en 
de economische en politieke ontwikkelingen wordt getoetst in hoeverre het risicoprofiel gedurende de 
afgelopen periode gewijzigd is. Daarnaast worden ook de beheersmaatregelen beoordeeld en waar 
nodig aangescherpt. 

 
Risicobereidheid 
Het vertrekpunt van risicomanagement is het vaststellen van de risicobereidheid. De risicobereidheid 
beschrijft de soort risico’s en de hoogte van de risico’s, die Univé Oost bereid is te lopen bij het 
realiseren van haar doelstellingen. 
 
Om inzicht te krijgen in de risico's die samenhangen met de activiteiten die Univé Oost uitvoert, en de 
mate waarin deze een potentiële bedreiging vormen voor haar doelstellingen, is binnen Univé Oost voor 
het categoriseren van risico’s ervoor gekozen gebruik te maken van het Solvency II-kader, naast de 
strategische risico’s. Hierbij zijn de volgende risicocategorieën te onderscheiden: 
1. Financiële risico’s: 

a. verzekeringstechnisch risico 
b. marktrisico 
c. tegenpartijrisico 

2. Operationeel risico: 
a. procesrisico 
b. IT-risico 
c. compliance / juridisch risico 
d. uitbestedingsrisico 

 
Per risicocategorie worden normen en limieten benoemd die aangeven wanneer risico’s nog acceptabel 
zijn. Vervolgens worden de risico’s gemanaged door, voor gesignaleerde risico’s, vast te stellen hoe de 
kans en impact moeten worden beheerst. De kans dat omstandigheden kunnen leiden tot verrassingen 
wordt hierdoor verkleind. 
 
Ten aanzien van de risicobereidheid hanteert Univé Oost als interne norm het benodigde aanwezige 
kapitaal uitgedrukt in de solvabiliteitsmarge. Voor een gezonde bedrijfsvoering acht Univé Oost, onder 
het huidige regime, een solvabiliteitsmarge van tenminste 200% gewenst. De huidige aanwezige 
solvabiliteit wordt als ruim voldoende beschouwd. Als gevolg van de stormschade in januari 2018 is de 
solvabiliteitsmarge gedaald tot 183% in het eerste kwartaal. Deze is echter gedurende het jaar weer 
boven de 200% uitgekomen. 
 
De risicobereidheid is getoetst in de ERB/ORSA en vastgesteld in het kapitaalbeleid.  
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De risicobereidheid per categorie met de daarbij behorende werkelijke Solvabiliteits Kapitaals 
Vereiste (SKV) is: 
 
 

Risicobereidheid 
 
(cijfers in € 1.000) 

SKV per  
31-12-2018 

SKV per  
31-12-2017 

Bereidheid SKV 
vastgesteld 
kapitaalbeleid 

In % 
Max van 

EV 
Marktrisico 2.817 2.691 2.910 12% 
Tegenpartij/kredietrisico 874 808 1.212 5% 
Schadeverz. techn. risico 9.768 9.767 10.184 42% 
Diversificatie effecten -2.161 -2.067 -2.425 -10% 
B(asis) SKV 11.298 11.199 11.881 49% 
Corr. belastingen  - - -484 -2%* 
Operationeel risico 568 561 727 3% 
SKV 11.866 11.760 12.124 50% 
SII eigen vermogen 24.248 24.496 24.248  
SII ratio 204% 208%   

* Correctie belastingen is meegenomen in de risicobereidheid om toch kenbaar te maken dat er eventueel mogelijkheid bestaat tot teruggave 
belastingen, terwijl vanuit LAC DT deze op nihil wordt gesteld. 

 
Ad 1. Financiële risico’s 
 
De financiële positie van Coöperatie Univé Oost U.A. en met name haar dochtervennootschap Univé 
Oost Brandverzekeraar N.V. wordt bepaald door de winstgevendheid van premies, de nieuwe 
productie, de toereikendheid van voorzieningen en het weerstandsvermogen. Om de financiële positie 
te kunnen beoordelen, moet met alle risicoaspecten rekening worden gehouden. 
 
Voor de analyse van financiële risico’s maakt Univé Oost gebruik van de volgende methoden en 
technieken: 
• Stress testing waarbij de impact van extreme gebeurtenissen op de waarde van de 

beleggingsportefeuille (en solvabiliteitspositie) kan worden gekwantificeerd; 
• Het Forward-Looking-Model (FLM) is een belangrijk onderdeel van de ERB. De ERB is een 

managementinstrument waarmee het Bestuur van Coöperatie Univé Oost U.A. de 
verantwoordelijkheid nemen om risico, kapitaal en rendement gezamenlijk te beschouwen in de 
context van de strategie. De ERB dient als basis voor het kapitaalbeleid, dat een kader biedt voor 
het door Univé Oost noodzakelijk geachte weerstandsvermogen. 

 
De specifieke financiële risico’s worden hieronder in drie categorieën ingedeeld: verzekeringstechnisch 
risico, marktrisico en tegenpartijrisico. 

 
Univé Oost heeft in het verslagjaar de beleidskaders voor deze en andere relevante risico’s 
geactualiseerd. 

 
Ad A: Verzekeringstechnisch risico 
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat negatieve financiële gevolgen optreden doordat 
inadequate aannames zijn toegepast met betrekking tot de premiestelling en de voorzieningen en/of 
dat de schadebetalingen, de kosten en/of de (ontwikkeling van de) voorzieningen in ongunstige zin 
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afwijken van de aannames die zijn gebruikt bij de premiestelling en de reservering. 
 
Het verzekeringstechnisch risico heeft alleen betrekking op ons schadeproduct Brand, waarvoor Univé 
Oost Brandverzekeraar N.V. verzekeraar is. Univé Oost onderscheidt binnen het verzekeringstechnische 
risico de volgende elementen: premie-, reserve-, verval- en catastroferisico. 

 
Premierisico 
Premierisico is het risico dat de verzekeringspremie voor het komende jaar niet voldoende is om de 
schades en kosten van dat jaar te kunnen dekken. Premierisico wordt veroorzaakt door fluctuaties in 
de frequentie en de omvang van de schadeclaims die voortvloeien uit verzekerde gebeurtenissen. 
Premierisico is gerelateerd aan nieuwe contracten (waaronder verlenging van bestaande contracten) 
en aan het risico van nog te ontstane claims dat wordt gelopen op bestaande contracten. 
 
Premierisico omvat daarnaast het risico dat voortvloeit uit de onzekerheid van de omvang van 
kostenbetalingen. Premierisico kan ook ontstaan doordat gegevensbestanden niet altijd beschikbaar, 
volledig en betrouwbaar zijn. 
 
Univé Oost hanteert ten aanzien van het premierisico de volgende beheersmaatregelen 
(niet-limitatief): 
• Productontwikkelings- en premieaanpassingsproces als onderdeel van het Product Approval and 

Review Proces (PARP); 
• Sluiten van adequate herverzekeringscontracten; 
• Monitoring van verzekerdenportefeuille; 
• Monitoring van trends en veranderingen in de waargenomen en te verwachten 
        schadegegevens als gevolg van onder meer wijziging van wetgeving en jurisprudentie; 
• Monitoring van productrendement. 

 
Reserverisico 
Reserverisico is het risico dat gevormde reserves voor schadegevallen in het verleden en in de toekomst 
ontoereikend zijn om deze schades (verder) af te wikkelen. Reserverisico wordt veroorzaakt door 
fluctuaties in tijdstippen en in de omvang van betalingen die voortvloeien uit de afwikkeling van 
bestaande claims. Reserverisico kan ook ontstaan doordat gegevens-bestanden niet altijd beschikbaar, 
volledig en betrouwbaar zijn. 
 
Univé Oost hanteert ten aanzien van het reserverisico de volgende beheersmaatregelen 
(niet-limitatief): 
• Vaststelling van reserves met behulp van geëigende statistische methoden; 
• Vaststelling van voorzieningenbeleid ten aanzien van prudentie; 
• Tijdige beschikbaarheid van betrouwbare (schade-)gegevens inclusief verwerking van deze 

gegevens in de financiële administratie; 
• Uitloop schade regelmatig evalueren, rekening houdend met trends zoals 

marktontwikkelingen en inflatie; 

 
Vervalrisico 
Vervalrisico (lapse) is het risico dat de aannames omtrent het gedrag van polishouders onjuist blijken te 
zijn. Vervalrisico wordt onder meer veroorzaakt door de mogelijkheid om tijdens de looptijd van het 
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contract op te zeggen, en door de mogelijkheid dat een verzekerde zijn contract kan verlengen op basis 
van eerder gemaakte afspraken. 
 
Univé Oost hanteert ten aanzien van het vervalrisico de volgende beheersmaatregelen 
(niet-limitatief): 
• Vóór introductie van een nieuw product of aangepaste premiestelling uitvoeren van 

marktanalyses ter onderbouwing van doelgroepen en concurrentiepositie; 
• Monitoring van klanttevredenheid; 
• Monitoring van concurrentiepositie. 

 
Catastroferisico 
Catastroferisico is het risico dat door extreme en/of uitzonderlijke gebeurtenissen schades optreden 
waardoor de financiële positie negatief wordt beïnvloed. Bij schade wordt onderscheid gemaakt tussen 
natuurrampen (onder meer storm en hagel) en rampen die worden veroorzaakt door menselijk 
handelen (onder meer brand, explosie, terrorisme).  
 
Univé Oost hanteert ten aanzien van het catastroferisico de volgende beheersmaatregelen (niet-
limitatief): 
• Sluiten van adequate herverzekeringscontracten; 
• Univé Oost heeft een herverzekering afgesloten bij het garantiefonds voor herverzekering van 

het terrorismerisico (NHT). Univé betaalt hiervoor een premiebedrag aan het NHT en houdt een 
bedrag aan om het eigen risico te dekken. 

 
Herverzekering 
Uit het voorgaande blijkt dat herverzekering een belangrijke beheersmaatregel is in het kader van het 
verzekeringstechnische risico. Univé Oost Brandverzekeraar N.V. koopt haar herverzekeringen in bij 
N.V. Univé Her, onderdeel uitmakend van de Coöperatie Univé U.A.  
N.V. Univé Her heeft een rating van A. Middels de herverzekeringscontracten is het risico over 2018 
afgedekt voor individuele brandschades groter dan € 750 duizend en stormschade per gebeurtenis 
groter dan € 2,5 miljoen. Risico’s boven de € 5,0 miljoen worden gedekt door het facultatieve 
herverzekeringscontract. Per 1 januari 2019 is het eigen behoud voor brandschaden verhoogd naar € 
1,0 miljoen 

 
Ad B: Marktrisico 
Marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige verandering in de financiële situatie als direct 
of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in de volatiliteit van de marktprijzen van activa, 
verplichtingen en financiële instrumenten. 

Beleggingsbeleid 
Naast operationele beheersmaatregelen is het beleggingsbeleid van Univé Oost een belangrijke 
beheersmaatregel ten aanzien van het marktrisico. Het beleggingsbeleid van Univé Oost wordt 
periodiek geactualiseerd. Univé Oost streeft een continuatie van haar eigen vermogen na in haar 
beleggingsbeleid en niet naar rendement uit beleggingen. Zij accepteert dat in een bepaalde mate 
marktrisico wordt gelopen om op lange termijn behoud van het eigen vermogen te kunnen handhaven.  
 
In de ERB zijn scenarioanalyses uitgevoerd op het beleggingsbeleid.  Hierbij zijn aan de hand van 
wijzigingen in de beleggingsmix de effecten op de beleggingsportefeuille geanalyseerd. Ook worden 
periodiek extremere scenario’s doorgerekend. Deze stresstesten richten zich met name op de effecten 
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van renteschokken en koersdalingen op de waarde van de beleggingsportefeuille. De Risk Officer 
beoordeelt samen met de RvB of deze impact past binnen de risicobereidheid en of aanpassingen in de 
asset mix wenselijk zijn. Voor een groot deel van de beleggingsportefeuille maakt Univé Oost gebruik 
van een externe vermogensbeheerder, Bank ten Cate. 
 
Univé Oost Brandverzekeraar N.V. belegt naast liquide middelen grotendeels in bedrijfs- of 
staatsobligaties met een minimale rating van BBB en voor een klein deel in aandelen. 
De beleggingen bij Univé Oost Brandverzekeraar N.V.  hebben ultimo 2018 een beleggingsmix van 88% 
obligaties, 5% aandelen en 7% liquide middelen. Het totale belegde vermogen hierin is € 29,4 miljoen 
(2017: € 29,4 miljoen). 
 
Het belegd vermogen van Coöperatie Univé Oost U.A. geconsolideerd bedraagt ultimo 2018 circa  € 
39,9 miljoen (2017: € 41,0 miljoen)en is als volgt samengesteld: Gebouwen (4%), obligaties (65%), 
aandelen (5%) en liquide middelen (26%). 
 
Univé Oost onderscheidt binnen het marktrisico de volgende elementen: renterisico, aandelenrisico, 
vastgoedrisico, spreadrisico, valutarisico, concentratierisico, liquiditeitsrisico. 

 
Renterisico 
Het marktrisico komt onder meer tot uitdrukking in het renterisico: de gevoeligheid van de waarde van 
activa, verplichtingen en financiële instrumenten voor veranderingen in de rentetermijn-structuur of de 
volatiliteit van de rente.  
 
Het grootste deel van de verplichtingen van Univé Oost Brandverzekeraar N.V. heeft een korte looptijd. 
Mede op basis van de eigen vermogenspositie is gekozen om een maximale duration van 7 over de 
gemiddelde portefeuille te hanteren in haar beleggingsbeleid. 
 
De duration wordt berekend als de gewogen gemiddelde looptijd (uitgedrukt in jaren) van alle 
kasstromen van de vastrentende beleggingen, waarbij het gewicht van elke kasstroom wordt bepaald 
door het relatieve belang van die kasstroom. De duration en balanswaarde (in miljoenen euro’s) van de 
vastrentende beleggingen per 31 december 2018 zijn: Obligaties met een marktwaarde van € 25,3 
miljoen (2017: € 23,1 miljoen) met een duration van 5,43 (2017: 5,48).  
 
Naast analyses van de effecten van de duration voert Univé Oost scenarioanalyses uit om de 
gevoeligheid van het belegde vermogen te meten voor veranderingen in de rentevoet. Onderstaande 
tabel bevat de rentegevoeligheid van de beleggingen in vastrentende waarden per 
31 december 2018 (in miljoenen euro’s voor verrekening vennootschapsbelasting): 
 

Effect van daling marktrente met 1 procentpunt Univé Oost 
Brandverzekeraar NV  

+ € 1,4 mln vermogen 
(2017: +€ 1,3 mln) 

Effect van stijging marktrente met 1 procentpunt Univé Oost 
Brandverzekeraar NV  

-/- € 1,4 mln vermogen 
(2017: -€ 1,3 mln) 

 

Aandelenrisico 
Aandelenrisico is de gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële instrumenten 
voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van de marktprijzen van aandelen. 
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Univé Oost belegt vanaf 2017 in aandelen. De risicobereidheid op het gebied van aandelen is 
beschreven in het beleggingsbeleid, namelijk 0-15% van het totale belegde vermogen. Daarnaast dient 
het totale marktrisico binnen de risicobereidheid te blijven.  
 

Effect van daling beurswaarde met schok 32,67 procentpunt Univé 
Oost Brandverzekeraar NV  

-/- € 0,4 mln vermogen 
(2017: -/- € 0,4 mln) 

 

 
Vastgoedrisico 
Univé Oost belegt in beginsel uitsluitend in direct vastgoed voor eigen gebruik. In dit kader staat er 
vastgoed op de balans van Coöperatie Univé Oost U.A. Op de balans van Univé Oost Brandverzekeraar 
N.V. staat geen vastgoed. De waardering van eigen vastgoed vindt periodiek plaatst door taxatie. 

 

Spreadrisico 
Het spreadrisico betreft de gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële 
instrumenten voor een verandering in de volatiliteit van de kredietspreiding boven de risicovrije 
rentetermijnstructuur. 
 
Het spreadrisico van de beleggingsportefeuilles wordt beperkt doordat wordt belegd in vastrentende 
waarden met een rating van minimaal BBB. Om het kredietrisico in de beleggingsportefeuilles verder te 
beperken heeft het merendeel van de vastrentende waarden een gemiddelde rating van A. De 
vastgestelde restricties worden periodiek gemonitord. 
 
Valutarisico 
Het valutarisico betreft de gevoeligheid van de waarde van activa, verplichtingen en financiële 
instrumenten voor veranderingen in het niveau of in de volatiliteit van wisselkoersen. De 
beleggingsportefeuilles van Univé Oost Brandverzekeraar N.V. is voor ca 90% genoteerd in euro’s en 
10% in USD. Hierdoor is er enige sprake van directe blootstelling aan de volatiliteit van wisselkoersen 
(valutarisico). In het beleggingsbeleid is vastgelegd om voor maximaal 10% in USD obligaties te gaan 
beleggen (op moment van aankoop). Het valutarisico wat hiervoor zal worden gelopen, wordt 
geaccepteerd.  
 
Concentratierisico 
Het concentratierisico betreft het extra risico dat wordt gelopen hetzij door een gebrek aan 
diversificatie in de activaportefeuille, hetzij door een sterke blootstelling aan het risico van wanbetaling 
van een enkele emittent van effecten of een groep van verbonden emittenten. In het beleggingsbeleid 
van Univé Groep zijn restricties in het kader van de beheersing van het concentratierisico opgenomen. 
Deze restricties worden periodiek gemonitord. Voor obligaties geldt een maximum van € 0,5 miljoen 
marktwaarde per obligatieverstrekker en een maximum van 25% binnen een sector. Aan deze 
voorwaarden is voldaan. 
 
Liquiditeitsrisico 
Het liquiditeitsrisico betreft het risico op liquiditeitstekorten als gevolg van het (qua timing en omvang) 
niet op elkaar zijn afgestemd van ingaande en uitgaande kasstromen. Univé Oost hanteert als beleid 
dat op de bankrekeningen minimaal een nulsaldo staat. Debetstanden zijn daarbij wel mogelijk maar 
worden - zoveel mogelijk – voorkomen door voldoende liquide middelen aan te houden. De financiële 
posities en kasstromen worden dagelijks beheerd. 
Eind 2018 beschikte Univé Oost over € 10,2 miljoen op haar bankrekeningen (2017: € 14,6 miljoen). 
Sedert medio 2018 zijn er geen spaarrekeningen meer. Onverwachte financiële tegenvallers in de 
bedrijfsvoering kunnen hiermee voldoende worden opgevangen. De banken brengen ook sindsdien 
debetrente in rekening op alle rekening courant verhoudingen.  
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Ad C: Tegenpartijrisico (kredietrisico) 
Tegenpartijrisico is het risico op een ongunstige verandering in de financiële situatie als gevolg van het 
niet nakomen van een verplichting door, dan wel een verslechtering van de kredietwaardigheid van een 
(of meerdere) tegenpartij(en). 
 
Naast het individuele risico per tegenpartij vindt over de portefeuille van tegenpartijen diversificatie 
plaats die afhankelijk is van de onderlinge samenhang. Belangrijke tegenpartijen voor Univé Oost en 
met name Univé Oost Brandverzekeraar N.V. zijn: vorderingen op verzekerden (al dan niet via rekening 
courant groepsmaatschappijen), herverzekeraars, financiële instellingen en partijen in de 
beleggingsportefeuille. Risicobeperkende maatregelen richten zich enerzijds op de kwaliteit van de 
tegenpartij en anderzijds op de omvang van de uitgeleende gelden aan de tegenpartij in relatie tot 
verkregen zekerheden. 
Bij het innemen van posities dient de tegenpartij te beschikken over een stabiele rating van ten minste: 
banken A en herverzekeraars BBB. 

 
Ad 2: Operationele risico’s 
 
Ad A: procesrisico 
De operationele risico’s die Univé Oost loopt, zijn grotendeels gelijk aan die van andere 
brandverzekeraars. De operationele risico’s worden onder meer gemonitord door periodieke 1e en 2e 
lijncontroles. Univé Oost heeft de beheersing van de schadelasten aangescherpt door intensievere 
inspectie/taxatie op met name agrarische risico’s. Daarnaast wordt fraudebestrijding verder ingebed in 
de organisatie. Verder wordt aandacht besteed (o.a. in het sociaal jaarverslag) welke risico’s gelopen 
worden door verzuim, veroudering personeelbestand en (verplichte) opleidingen t.b.v. de Wft en hoe 
daar pro-actief op wordt ingespeeld. 
 
Bedrijfscontinuïteitsrisico is het risico van materiële schade of verliezen als gevolg van het wegvallen 
van procesketens wat leidt tot een crisis binnen het bedrijf. Het beleid ten aanzien van 
bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) beperkt dit risico. Kritieke bedrijfsprocessen zijn 
geïdentificeerd en voor deze processen is de adequaatheid van de risicobeheersmaatregelen en 
herstelmaatregelen geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een duidelijk beeld van de verschillen om te 
voldoen aan de eisen van bedrijfscontinuïteit. Rollen en verantwoordelijkheden voor BCM zijn 
toegewezen aan medewerkers door de hele organisatie heen. 

 
Ad B: IT-risico 
Het beheersen van IT-risico’s is mede onderdeel van informatiebeveiliging, die gericht is op het treffen 
van maatregelen en procedures om de integriteit, vertrouwelijkheid en continuïteit van de 
informatievoorziening binnen Univé Oost te borgen. Univé Oost heeft haar IT hoofdzakelijk uitbesteed 
aan de Univé Services B.V. Beheersing hiervan geschiedt door een jaarlijks Third Party Mededeling en 
PWC controleert deze. 
 
Ad C: Integriteit / juridisch risico 
De integriteit- en juridische risico’s worden gemonitord door de Compliance Officer. Dit is een 
onafhankelijke functie binnen Univé Oost. Het belangrijkste doel van de Compliance Officer is de 
organisatie te ondersteunen bij de beheersing van de compliancerisico’s van Univé Oost. De Compliance 
Officer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid, advisering over de beleidsimplementatie 
en naleving van wet- en regelgeving en integriteitsnormen. De Compliance Officer borgt ook de naleving 
van wet- en regelgeving en ethische normen. Daarnaast monitort de Compliance Officer de beoordeling 
van de toereikendheid en operationele effectiviteit van de belangrijkste controlemechanismen binnen 
de bedrijfsonderdelen. De Compliance Officer rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. 
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Ad D: Uitbestedingsrisico 
Univé Oost hanteert ten aanzien van uitbestedingsrisico’s het volgende beleid: het intensief volgen en 
aanpassen van de uitbestedingsovereenkomsten, onder andere op de uitdrukkelijk in de Wft 
opgenomen vereisten ten aanzien van de inhoud daarbij.  
Uitbestedingen betreffen o.a.: 
- IT en Internal Audit (Univé Services B.V.) 
- Actuarieel (Arcturus) 
 
Met bovengenoemde partijen zijn uitbestedingscontracten overeengekomen. Vermogensbeheer is 
belegd bij Bank ten Cate. Hiervan is geen sprake van uitbesteding. De vermogensbeheerder heeft geen 
mandaat zelfstandig beleggingsbeslissingen te nemen. Zij opereert binnen de kaders van de daartoe 
opgestelde overeenkomst. Besluitvorming hierover ligt volledig binnen de interne governance van 
Univé Oost. 

 
Solvabiliteitspositie 
Per kwartaal wordt de solvabiliteitspositie op basis van het Solvency II raamwerk gerapporteerd. 
Onderstaande tabel toont de solvabiliteitspositie van Univé Oost Brandverzekeraar N.V. conform 
Solvency II grondslagen ultimo 2018. Bij de berekeningen is de Solvency II standaardformule  
gehanteerd, welke passend wordt geacht. 

 

Solvabiliteitspositie Solvency II  
Bedragen in  EUR x 1.000 

per 31-12-
2018 

Per 31-12-
2017 

Mutatie 

Eigen Vermogen (EV) 24.248 24.496 -248 
Solvabiliteitskapitaalsvereiste (SKV) 11.866 11.760 106 
Solvabiliteitsratio (EV/SKV) 204% 208% -4% 
Interne doelsolvabiliteitsnorm 200% 200% - 
Minimale interne solvabiliteitsnorm 150% 150% - 
Minimale wettelijke solvabiliteitsnorm 100% 100% - 

 
De solvabiliteitsratio geeft het aanwezige eigen vermogen gedeeld door het vereiste vermogen weer. 
De solvabiliteitsratio voor Univé Oost Brandverzekeraar N.V. ligt boven de interne 
doelsolvabiliteitsnorm van 200%. De keuze voor deze gewenste ratio van 200% is om te kunnen blijven 
voldoen aan de minimale eis van 100% indien zich dusdanige calamiteiten voordoen dat 100% wordt 
opgesoupeerd. 
  
Ontwikkeling solvabiliteitsratio in 2018 
De solvabiliteitsratio van Univé Oost Brandverzekeraar N.V. per 31 december 2017 was 208%. De 
ontwikkelingen in 2018, waaronder de grote storm van 18 januari 2018 en verder een relatief goed 
schadejaar, hebben per saldo geleid tot de afname van de solvabiliteitsratio van 4% naar 204%. De 
verhoging van de SKV in 2018 is voornamelijk als gevolg van de uitbreiding van de 
beleggingsportefeuille. Het solvency eigen vermogen is ten opzichte van 2017 doordat de winstmarges 
op voorzieningen zijn afgenomen. 
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Corporate governance 
 

Juridische structuur Univé Oost 
Onder de Coöperatie Univé Oost U.A. opereren een schadeverzekeraar, een assurantie-
bemiddelingsbedrijf en een werkorganisatie. De Coöperatie Univé Oost U.A.  is de bestuurder van 
deze drie bedrijven.          
          
• Schadeverzekeraar:   Univé Oost Brandverzekeraar N.V. 
• Assurantiebemiddelingsbedrijf: Univé Oost Bemiddeling B.V. 
• Werkorganisatie:   Univé Oost Organisatie B.V.    
       
De hiervoor genoemde vennootschappen worden bestuurd door de Coöperatie Univé Oost U.A. Alle 
bovengenoemde organisaties hebben een eigen Raad van Commissarissen. De personele 
samenstelling van deze Raden van Commissarissen is per 1 januari 2019 gewijzigd.  
        
De Coöperatie heeft sinds ultimo 2013 een deelneming in het door de gezamenlijke Regionale Univé's 
opgerichte pensioen-bemiddelingsadviesbedrijf, genaamd Univé Pensioen B.V. De deelneming is 
samen met  andere Regionale Univé’s, elk voor een gelijk aandeel (9%).   
            
Univé Oost Organisatie B.V. fungeert als werkorganisatie ten behoeve van de schadeverzekeraar en 
het assurantiebemiddelingsbedrijf. Teneinde fiscaal onbelaste dienstverlening tussen de 
schadeverzekeraar, de bemiddelaar, de coöperatie en de werkorganisatie te kunnen garanderen is 
een fiscale eenheid ingericht (voor de Vpb). 
 

 
 

Grafiek: De juridische structuur van Univé Oost.  
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Organisatiestructuur          
Per 1 juli is na de reorganisatie het commercieel bedrijf volledig ingericht, zoals gepland. Daarnaast 
is de organisatie zo ingericht dat de commerciële processen zoveel mogelijk gescheiden verlopen van 
de processen van de risicodrager. Onderstaand de organogram per 1 juli 2018: 

 
          

 
 
 

Grafiek: Organogram van Univé Oost 
 
Raad van Bestuur          
De Raad van Bestuur heeft de volgende portefeuilleverdeling:      
          
B.C. Reinders:  Verzekeringsbedrijf en stafafdelingen: Bedrijfsondersteuning (FA/Fac/ICT), 

Bestuursondersteuning, Risk,  Compliance, Control en HRM.  
    

J.T. Haandrikman: Commercieel bedrijf en stafafdelingen:  Kwalititeit en Marketing & 
Communicatie.       

         
Bestuurlijke organen          
Coöperatie Univé Oost U.A. kent drie statutaire organen: de Ledenraad, de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen.          
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Ledenraad          
Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de Coöperatie Univé Oost U.A. is de Ledenraad. Dit 
orgaan wordt gevormd door leden van de Coöperatie Univé Oost U.A. Aan de Ledenraad komen een 
aantal belangrijke bevoegdheden toe zoals het benoemen, schorsen of ontslaan van bestuurders en 
commissarissen, het vaststellen van de jaarrekening, wijzigen van de statuten en het verlenen van 
decharge aan de bestuurders en commissarissen.  De Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen verschaffen de Ledenraad alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de 
uitoefening van haar bevoegdheden.        

 
Raad van Bestuur          
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het algemene beleid 
van de Coöperatie Univé Oost U.A. Daarbij staat voorop de actualisatie, bewaking en uiteraard de 
realisatie van de onderkende bedrijfsdoelstellingen. De Raad van Bestuur beheert het vermogen van 
de Coöperatie Univé Oost U.A. en besluit over belangrijke investeringen.    
       
De taken van de Raad van Bestuur zijn onderverdeeld in aandachtsgebieden voor ieder afzonderlijk 
lid. De Raad van Bestuur werkt op basis van een bestuursreglement en legt verantwoording af aan 
de Ledenraad en aan de Raad van Commissarissen.    
          
Raad van Commissarissen         
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de 
algemene gang van zaken bij de betrokken rechtspersonen. Jaarlijks geeft de Raad van 
Commissarissen in het jaarverslag inzicht in het uitgevoerde toezicht. Hierbij gaat de Raad van 
Commissarissen in op de onderwerpen die zijn besproken met de Raad van Bestuur, zoals de te 
voeren strategie, de ondernemingsrisico’s en de opzet en kwaliteit van de interne beheersing. 
         
De Raad van Commissarissen dient goedkeuring te verlenen aan besluiten over duurzame 
samenwerking dan wel fusies, belangrijke investeringen, wijziging van de statuten en jaarlijkse 
begroting en de jaarrekeningen.        
  
De Raad van Commissarissen kent vier commissies: de audit- en risicocommissie, de selectie- en 
benoemingscommissie, de remuneratiecommissie en de agendacommissie. Deze commissies stellen 
adviezen op die door de Raad van Commissarissen worden meegewogen in zijn besluitvorming en 
taakuitoefening. De RvC heeft naast deze commissies ook de Commissie Producten Diensten en 
Markt (PDM).      
Een beschrijving van de taken van deze commissies is opgenomen in het verslag van de Raad van 
Commissarissen.          
          

Governance en bedrijfsvoering       
   

Normenkader van toepassing op Univé Oost       
Univé Oost heeft een coöperatieve rechtsvorm. Dit heeft niet alleen juridische consequenties, maar 
brengt ook een coöperatief gedachtegoed met zich mee. Als maatschappelijk betrokken organisatie 
wil Univé Oost verantwoording afleggen naar haar interne bestuursorganen én haar klanten. 
Integriteit, transparantie en controleerbaar bestuur zijn daarbij van essentieel belang. Corporate 
Governance krijgt daarom veel aandacht van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. 
Bij de uitwerking van bestuurs- en toezichthoudende verantwoordelijkheden leeft Univé Oost 
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maatschappelijk geaccepteerde en gangbare codes na, zoals:      
- de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars     
- de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen   
De eerste is gekomen toen de Governance Code voor verzekeraars is vervallen, omdat de Corporate 
Governance code leidend is geworden. De verwijzing naar de Corporate Governance code lijkt in ons 
jaarverslag daarom op zijn plaats.   
De ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor het toezicht op verzekeraars (Wet Financieel Toezicht 
(Wft) en Solvency II) worden op de voet gevolgd en vertaald naar interne beleidsaanpassingen. 
  
 

 

  

36



 
Coöperatie Univé Oost U.A. 

Jaarverslag 2018 
 

 

Beloning 
 
Beloningsbeleid Univé Oost 
Univé Oost kiest voor een beloningsbeleid dat integer handelen bevordert. Dat het nemen van 
onverantwoorde risico’s voorkomt, en dat onze solidariteit niet in gevaar brengt. Ons beloningsbeleid is 
in de eerste plaats bedoeld om goede mensen aan te trekken en aan ons te binden. Mensen die onze 
strategie helpen te realiseren. Alleen zo kunnen we op de lange termijn de belangen van Univé Oost – en 
die van onze leden – waarborgen.  
 
Zorgvuldig beloningsbeleid 
Bij Univé Oost hanteren we een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Ons beloningsbeleid 
is gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht, relevante andere wet- en regelgeving en de 
uitvoeringsinstructies van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Ook houden we 
rekening met de algemeen aanvaarde opvattingen in de samenleving over gerechtvaardigde beloningen. 
 
Univé Oost hanteert als uitgangspunt bij de hoogte van beloningen dat deze ten opzichte van de voor 
Univé Oost relevante markten op een marktconform niveau worden vastgesteld. Voor iedere functie 
stellen we een salarisschaal vast. Dat doen we op basis van een functieprofiel en een algemeen 
geaccepteerd systeem van functiewaardering. Voor leden van de Raad van Bestuur voeren we periodiek 
benchmarkonderzoeken uit om te bepalen wat een marktconforme beloning is. Medewerkers in 
controlefuncties beloont Univé op basis van de verwezenlijking van de doelstelling waarop hun functie 
gericht is. Onafhankelijk van de resultaten van de bedrijfsactiviteiten waar zij toezicht op houden. 
 
Univé Oost heeft ervoor gekozen om geen variabele beloning te voeren ter voorkoming dat adviezen van 
medewerkers worden beïnvloed door financiële prikkels. Het advies dient namelijk passend voor de klant 
te zijn. Hiermee voldoet Univé Oost automatisch aan de wet- en regelgeving t.a.v. variabele belonen. 
 
Pensioenregeling  
Alle medewerkers van Univé Oost, dus ook bestuurders, vallen onder de pensioenregeling van Univé 
Oost, die wordt uitgevoerd door ASR. Onze pensioenregeling is sinds 2018 een beschikbare 
premieregeling. Daarbovenop doen we geen andere pensioentoezeggingen. Hierbij geldt als uitzondering 
een eventuele voorziening ter compensatie van de gevolgen van wettelijke maatregelen, zoals 
maximering van het pensioengevend salaris vanaf 2015. Univé kent geen discretionaire 
pensioenregelingen. 
 
Overige regelingen  
Het beloningsbeleid van Univé Oost bevat geen retentie-, exit- en welkomstpakketten. Binnen Univé Oost 
is het niet de gewoonte om bepaalde groepen medewerkers of individuele medewerkers vast te houden 
(retentie), aan te trekken of te ontslaan (exit) onder voorwaarde dat zij hiervoor bepaalde 
materiële/geldelijke tegemoetkomingen ontvangen. Ontslagvergoedingen voor medewerkers, niet zijnde 
leden van de Raad van Bestuur, kunnen worden vastgesteld in een beëindigingsovereenkomst met 
wederzijds goedvinden, of in een vertrekregeling die in het sociaal kader overeengekomen is. Voor de 
leden van de Raad van Bestuur zijn vertrekvergoedingen – indien van toepassing – beperkt tot maximaal 
één vast jaarsalaris.  
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Governance beloningsbeleid 
De verantwoordelijkheden en rollen voor het opstellen, verder ontwikkelen en uitvoeren van het 
beloningsbeleid van Univé Oost zijn belegd bij de volgende partijen: 
• Raad van Bestuur  
• Raad van Commissarissen (remuneratiecommissie) 
• Ledenraad  
• Afdeling Personeel & Organisatie (P&O)  
• Afdeling Risk   
• Afdeling Compliance 
 
Remuneratie leden Raad van Bestuur en senior management 
De remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van 
Commissarissen, op advies van de Remuneratiecommissie. De hoogte van de remuneratie is gebaseerd 
op een periodiek uitgevoerd benchmarkonderzoek door Human Capital Group. Bij het bepalen van de 
hoogte houden we rekening met het coöperatieve karakter van Univé.  
De Raad van Commissarissen voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van 
Bestuur. Daarin komt ter sprake in hoeverre de vooraf overeengekomen doelstellingen zijn gerealiseerd. 
 
Groenlo, 29 mei 2019 
 
Bé Reinders – voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé Oost U.A.  
Jan Thale Haandrikman    – lid Raad van Bestuur Coöperatie Univé Oost   U.A.  
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Verslag Raad van Commissarissen 
 
Inleiding 
In dit verslag over het jaar 2018 verantwoordt zich de Raad van Commissarissen over het gehouden 
toezicht op de Raad van Bestuur en daarmee op de organisatie van Univé Oost. De Raad van 
Commissarissen heeft als een collectief geopereerd. Het vooraf opgestelde jaarrooster van de Raad van 
Commissarissen is stelselmatig gevolgd. Dit houdt ook in dat alle verplichte onderdelen van het toezicht 
zijn uitgevoerd. Er zijn geen aanwijzingen geweest van de externe toezichthouder De Nederlandsche 
Bank. Het verslagjaar 2018 kan wat het toezicht betreft als een normaal jaar worden beschouwd. 
 
Strategische ontwikkelingen 
In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen veel aandacht besteed aan de commerciële 
ontwikkeling van de organisatie en de positie van Univé Oost in de hele Univé organisatie. De organisatie 
werd flink aangepast om de commerciële doelen te halen.  
In de Univé-organisatie lag het accent op de commerciële prestaties als vertaling van de strategische 
notitie “Terug naar de kracht van Univé”. Daarnaast zekerheid, samen tegenspoed voorkomen, de 
gevolgen beperken en de rest gewoon goed verzekeren, als hoofdpunten. 
Univé blijft dichtbij, regionaal aanwezig, op alle manieren bereikbaar voor de klant, streeft niet naar 
maximale winst en zet een stapje extra voor haar leden. Met in totaal 2.500 medewerkers in Nederland 
wordt deze koers voortgezet. Op basis van de coöperatieve gedachte en met als fundament een ijzersterk 
merk. Want dat blijkt telkens weer. 
 
Samenstelling Raad van Commissarissen 
In de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn op het eind van het jaar wijzigingen opgetreden. 
De Raad van Commissarissen bestond uit 7 leden per 1 januari 2018. 
 
De heer A.A. Kiffen is tussentijds afgetreden per 1 oktober 2018 wegens emigratie naar Curaçao.  
Mw. H.J.M. Jellema was aftredend en herkiesbaar voor een derde en laatste termijn. Ze heeft aangegeven 
die laatste termijn niet te ambiëren en na 8 jaar vrijwillig af te treden per 1 januari 2019. Een 
toezichthoudende taak bij een andere organisatie had haar voorkeur.  
Mw. J.M. van Bergen-van Kruijsbergen gaf aan ook vrijwillig te willen aftreden per 1 januari 2019.  Zij kon 
haar baan in het buitenland niet langer combineren met haar taken als commissaris bij Univé Oost.  
In februari 2019 is na een langdurig ziekbed de heer R.A.W.L.C. Ekelmans overleden. De heer Ekelmans 
was vice-voorzitter en vele jaren toezichthouder van Univé Oost. 
Tot slot heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer J.P.M. Scheinck, aangegeven per 1 
juni 2019 vrijwillig te willen terugtreden als commissaris. Hij vindt het na 25 jaar Univé in diverse 
bestuurlijke en toezichthoudende functies tijd voor een ander.  
Deze mutaties houden in dat de Raad van Commissarissen per 1 januari 2019 nog uit 3 leden bestaat.  De 
werving voor enige nieuwe commissarissen is gestart – waaronder een beoogd voorzitter – maar was op 
het einde van dit verslagjaar nog niet afgerond.  
 
De wijzigingen in de Raad van Commissarissen hebben geleid tot een gewijzigde samenstelling van 
commissies van de Raad van Commissarissen in de loop van het verslagjaar. 
Rooster van aftreden RvC (situatie per 01-01-2019): 
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Jaar van (her)benoeming Leden Zittingsduur max.  
  (gerekend vanaf 01-01-2019)  
2017 J.H. Uenk 2 jaar 
2017 J.P.M. Scheinck treedt af per 1 juni 2019  
2020/2024 A.G. de Meij 9 jaar 
 
De samenstelling van de Raad van Commissarissen was per 31 december 2018 zoals onderstaand. 
Tegelijkertijd is het dagelijks beroep van de commissarissen aangegeven met daarnaast de verdeling van 
de belangrijkste aandachtsgebieden in de kolom “profiel”.  
 
Naam  Beroep  Profiel  Functie RvC  
Dhr. J.P.M. Scheinck Bc  Interim Directeur Voorzitter, Besturing, 

Besluitvorming, Remuneratie, 
Wervingsbeleid  

Voorzitter  

Dhr. Drs. R.A.W.L.C. 
Ekelmans  

Financieel 
interimmanager  

Financiën, Risk en Compliance, 
Auditbeleid, Remuneratie, 
Wervingsbeleid  

Vicevoorzitter  

Mw. Drs. H.J.M. Jellema 
MC  

Zelfstandig gevestigd 
management-
consultant  

Retail en Marketing, HR-beleid, 
Organisatiebeleid, Remuneratie, 
Wervingsbeleid  

Lid (tot 1 
januari 2019) 

Dhr. Drs. A.G. de Meij  CIOO / Directeur 
Efficiency Technology 
Operations  

Verzekeringsproducten en -
diensten, Retail en Marketing, 
Strategisch commercieel beleid, 
ICT-beleid  

Lid  

Dhr. Ing. J.H. Uenk Mab  Zelfstandig gevestigd 
agrarisch adviseur, 
Marketeer en Sales  

Retail en Marketing, Agrarische 
markt, Governance, Coöperatief 
beleid  

Lid  

Mw. Mr. J.M. van Bergen- 
van Kruijsbergen  

Company Secretary & 
Director of Legal en 
Compliance Officer  

Juridische kennis, Compliance, 
Governance, Coöperatief beleid  

Lid (tot 1 
januari 2019) 

 
De samenstelling van de commissies van de Raad van Commissarissen was als volgt: 
Agendacommissie: de heer Scheinck en de heer Ekelmans. 
Auditcommissie: mevrouw Van Bergen en de heren Kiffen (tot 1 oktober 2018) en Ekelmans.  
Commissie Producten Diensten en Markt: mevrouw Jellema, de heren Uenk en De Meij  
Remuneratiecommissie: mevrouw Jellema en de heren Scheinck en Ekelmans. 
Werving en Selectiecommissie: mevrouw Jellema en de heren Scheinck en Ekelmans.  
 
Samenstelling van de Raad van Bestuur 
De samenstelling van de Raad van Bestuur is in het verslagjaar niet gewijzigd. De heer B.C. Reinders 
(Markelo) bleef de eerste bestuurder in de rol van voorzitter. De heer J.Th. Haandrikman (Markelo) trad 
op als tweede bestuurder. 
De samenstelling van de Raad van Bestuur per 31 december 2018 voldeed niet aan de bepalingen in 
artikel 166 en verder van de wet Bestuur en Toezicht ten aanzien van een evenwichtige samenstelling 
man/vrouw. 
 
Vergaderingen Raad van Commissarissen 
Het toezicht op de Raad van Bestuur van de Coöperatie Univé Oost U.A., Univé Oost  
Brandverzekeraar N.V., Univé Oost Bemiddeling B.V. en Univé Oost Organisatie B.V. berust bij de Raad  
van Commissarissen van de Coöperatie Univé Oost U.A. De commissarissen worden benoemd door de 
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Ledenraad van de Coöperatie Univé Oost U.A. Daarmee is de toezichthoudende rol voor de Coöperatie 
Univé Oost U.A. en Univé Oost Brandverzekeraar N.V. geborgd. Het toezicht op Univé Oost Bemiddeling 
B.V. en Univé Oost Organisatie B.V. is geregeld via benoeming van de commissarissen door de 
aandeelhoudersvergadering van voornoemde vennootschappen.  

 

De Raad van Commissarissen heeft in 2018 volgens haar jaarschema vijf maal vergaderd. De voltallige 
Raad van Commissarissen heeft één Ledenraadsvergadering van de Coöperatie Univé Oost bijgewoond. 
De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) van Univé Oost Bemiddeling B.V. en de AVA van Univé Oost Organisatie B.V. voorgezeten.  
Het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en de commissies heeft de gebruikelijke 
aandacht gehad. In 2018 is zoals gebruikelijk een strategie dag georganiseerd samen met de Raad van 
Bestuur en het management van Univé Oost. 
Er was geen sprake van substantiële of langdurige afwezigheid, met uitzondering van de heer Ekelmans 
die enige maanden uit de roulatie was wegens ziekte. De besluitvorming is zonder uitzondering conform 
de statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen verlopen. 
 
Zelfevaluatie Raad van Commissarissen  
Elk jaar evalueert de Raad van Commissarissen haar eigen functioneren. Elk derde jaar gebeurt dit  
onder leiding van een externe deskundige. Dat was in 2016 het geval.  
In 2018 heeft de Raad van Commissarissen in eigen kring haar functioneren geëvalueerd. 
 
Vervulling toezichthoudende en adviserende rol 
De Raad van Commissarissen heeft in en buiten de vergadering toezicht gehouden op het door de Raad 
van Bestuur gevoerde beleid. De raad maakt voor de uitoefening van zijn toezicht op de Raad van Bestuur 
en de algemene gang van zaken in de onderneming onder meer gebruik van kwartaalrapportages 
(financieel, commercieel, risk en compliance) en overige beleidsinformatie die de Raad van Bestuur aan 
de Raad van Commissarissen verstrekt c.q. ter besluitvorming voorlegt. 
 
Regulier terugkerende onderwerpen zijn de kwartaalrapportages, commerciële prestaties, service 
niveau, risicomanagement en compliance, strategie, begroting en jaarrekening/jaarverslag. 
Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur gesproken over onder meer het 
commercieel jaarplan 2018, toetsing Governance Code, beloningsbeleid Univé Oost, kapitaalbeleid, 
Charter Compliance, gedragscode, integriteit, reglement Raad van Commissarissen en reglement Raad 
van Bestuur, werving- en selectiebeleid, compliance verklaring, risicomanagementcharter, 
beleggingsbeleid, uitbestedingsbeleid, internal auditbeleid, het ondernemingsplan, financieel 
beleidsplan, auditplan, de ERB rapportage, arbeidsvoorwaardenbeleid, herverzekeringsbeleid, 
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Bemiddeling B.V.

Univé Oost 
Brandverzekeraar 

NV

Univé Oost 
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premiebeleid, acceptatiebeleid, jaarrekening 2017, het accountantsverslag, rapportagebeleid, 
productontwikkelingsbeleid, voorzieningenbeleid brandverzekering, inkoopbeleid, 
bedrijfscontinuïteitsplan, informatiebeveiliging, actuarieel beleid, privacybescherming klant, 
fraudebeleid, sanctiewet, incidentenregeling, deskundigheidsontwikkeling Raad van Bestuur en overige 
ontwikkelingen in de bedrijven van de Coöperatie Univé Oost. Apart werd aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen in de Coöperatie Univé Verzekeringen, waaronder de Univé Formule, en de fusies en 
spreiding van de Regionale Univé’s . 
 
Jaarrekeningen en jaarverslag 2017 
Conform de bepalingen in de statuten heeft de Raad van Commissarissen het jaarverslag en de 
jaarrekeningen van Univé Oost, mede aan de hand van het verslag van de auditcommissie en in 
aanwezigheid van de externe accountant KPMG Accountants, uitgebreid besproken. Ook nam de raad 
kennis van het rapport bij de jaarrekeningen 2017 van KPMG Accountants. Op grond van zijn bevindingen 
heeft de Raad van Commissarissen de Ledenraad van de Coöperatie Univé Oost U.A. geadviseerd om de 
jaarrekeningen 2017 van Univé Oost vast te stellen. In de vergadering van de Ledenraad op 7 juni 2018 
zijn de jaarrekeningen 2017 van Univé Oost vastgesteld. 
 
Vergaderingen commissies 
 
Agendacommissie 
De agendacommissie is in 2018 vijf maal bijeen geweest. In de agendacommissie hebben zitting de heren 
J.P.M. Scheinck en R.A.W.L.C. Ekelmans. De vergaderingen werden verder bijgewoond door de leden van 
de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris. De agendacommissie heeft tot taak de agenda van de 
vergaderingen van de Raad van Commissarissen (RvC) voor te bereiden. Daarnaast stelt de 
agendacommissie de jaarplanning van de RvC samen. 
 
Audit- en risicocommissie 
De audit- en risicocommissie heeft in 2018 drie keer vergaderd. In de audit- en risicocommissie hebben 
zitting mevrouw J.M. van Bergen-van Kruijsbergen en de heren R.A.W.L.C. Ekelmans en A.A. Kiffen (tot 1 
oktober 2018). De vergaderingen werden verder bijgewoond door de leden van de Raad van Bestuur en 
afhankelijk van te bespreken onderwerpen door de compliance officer, de riskofficer, de controller, de 
internal audit functionaris van Univé Nederland en de externe accountant. De heer A.A. Kiffen is 
voorzitter van de audit- en risicocommissie. Per 1 oktober 2018 mevrouw J.M. van Bergen-van 
Kruijsbergen.  
 
De audit- en risicocommissie houdt toezicht op de inrichting en werking van de financiële verslaglegging, 
het risicobeheer en de beheersprocessen. Vaste taken zijn de beoordeling van het jaarverslag, 
rapportages van de externe accountant en externe toezichthouders alsmede het beoordelen van het 
interne controle plan. De commissie heeft toezicht uitgevoerd op de Eigen Risico Beoordeling zoals 
verplicht onder de Solvency II regelgeving. De commissie neemt kennis van de constateringen uit audits. 
De commissie heeft verder aandacht besteed aan kwartaalrapportages risk- en compliance, 
risicomanagementbeleidsplan en actuele thema’s van De Nederlandsche Bank.  
Voor de controle op de jaarrekeningen voor 2018 gelden de volgende “key audit matters”: waardering 
technische voorzieningen, solvency II informatie, IT-omgeving, doorbreken van de interne beheersing en 
de overige voorzieningen. 
 
Werving- en selectiecommissie 
De werving- en selectiecommissie is in 2018 niet bijeen geweest. De werving- en selectiecommissie heeft 
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tot taak advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen inzake de werving en selectie van leden 
van de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB). In de commissie hebben zitting de 
heren J.P.M. Scheinck (voorzitter) en R.A.W.L.C. Ekelmans en mevrouw H.J.M. Jellema. In voorkomende 
gevallen is de voorzitter van de Raad van Bestuur aanwezig bij het overleg.  
 
Remuneratiecommissie  
In 2018 heeft de remuneratiecommissie twee keer vergaderd. De remuneratiecommissie bestond uit de 
heren J.P.M. Scheinck (voorzitter), R.A.W.L.C. Ekelmans en mevrouw H.J.M. Jellema. 
 
De remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak het doen van voorstellen aan de Raad van 
Commissarissen inzake het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Commissarissen en de leden 
van de Raad van Bestuur.  
 
De remuneratiecommissie is tevens belast met het adviseren van de Raad van Commissarissen over het 
functioneren van de leden van de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie voert namens de RvC 
minimaal tweemaal per jaar functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur. 
 
Commissie Producten, Diensten en Markt 
In 2018 is de commissie Producten, Diensten en Markt twee keer bijeen geweest. De commissie 
Producten, Diensten en Markt bestaat uit de mevrouw H.J.M. Jellema en de heren J.H. Uenk en A.G. de 
Meij.  
De commissie Producten, Diensten en Markt fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur inzake  
de ontwikkeling van producten, diensten, verdienmodellen, distributiekanalen, marketing en het 
commerciële beleid van Univé Oost. 
 
Landelijke verbindingen 
Ook in 2018 werden er drie bijeenkomsten voor de commissarissen van alle Regionale Univé ‘s 
georganiseerd. Alle drie dagen zijn leer-bijeenkomsten maar bieden ook ruimte voor onderling informeel 
overleg. De Raad van Commissarissen van de Coöperatie Univé neemt ook deel.  
De voorzitters van de Raad van Commissarissen van de Regionale Univé ’s kwamen drie keer bij elkaar. 
Onder leiding van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie Univé werden 
thema’s behandeld die te maken hadden met de ontwikkelingen in de Coöperatie Univé. Bedoeld ook om 
de betrokkenheid van de Regionale Univé ’s bij de Coöperatie te handhaven en te versterken.  
De voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé Oost maakt deel uit van het driehoofdige Univé 
Formule College. Dit college behandelt overtredingen tegen de Univé Formule door Regionale Univé ’s 
en kan daarbij sancties opleggen.  
De leden van de Raad van Bestuur nemen zeer intensief deel in landelijke Univé-organen en hebben 
daarin -ook in 2018- een aantal trekkersrollen vervuld. 
 
Remuneratiebeleid 
De leden van de Ledenraad ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegeld per bijgewoonde 
bijeenkomst. De voorzitter en vicevoorzitter van de Ledenraad ontvangen daarnaast nog een vaste 
jaarlijkse vergoeding. Deze vergoedingen zijn op 26 januari 2011 voor een periode van 4 jaar door de 
Raad van Commissarissen vastgesteld. In 2018 heeft, evenals in 2017, alleen een indexatie 
plaatsgevonden. 
 
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen per 1 januari 2018 een vaste vergoeding en een 
reiskostenvergoeding per bijeenkomst. Het vacatiegeld per bijgewoonde bijeenkomst is afgeschaft en 
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de vaste vergoeding is aangepast. Deze nieuwe systematiek had de voorkeur van de Ledenraad. De 
vergoedingen zijn door de Ledenraad vastgesteld en gelden voor onbepaalde tijd.  De indexatie wordt 
per kalenderjaar met de Ledenraad afgestemd maar is geen automatisme.  
 
Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur is vastgelegd in het arbeidsvoorwaardenbeleid van de leden 
van het bestuur. Dit beleid is door de Ledenraad op 22 november 2011 goedgekeurd. Het beleid gaat uit 
van een vaste vergoeding. Aan de Raad van Bestuur worden geen variabele, resultaat-afhankelijke 
vergoedingen verstrekt. De twee leden van de RvB hebben een individuele bestuurders-
/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
Corporate governance 
De Raad van Commissarissen past de Code van het Verbond van Verzekeraars toe. De toepassing van  
deze Code is aan de orde in het hoofdstuk “Governance en bedrijfsvoering”. De inhoud van dit hoofdstuk 
wordt volledig onderschreven door de Raad van Commissarissen. 
 
Onafhankelijkheid en deskundigheid 
Het is van belang dat de Raad van Commissarissen zijn taken onafhankelijk kan vervullen. Zelfs de schijn 
van belangenverstrengeling moet worden vermeden. Daarnaast zijn deskundigheid en brede 
belangstelling belangrijk. Hieraan is ook aandacht besteed in het profiel van de leden van de Raad van 
Commissarissen. In het verslagjaar hebben zich geen zakelijke transacties voorgedaan waarbij 
tegenstrijdige belangen een rol hebben gespeeld. De leden van de Raad van Commissarissen zijn 
onafhankelijk ten opzichte van elkaar, de leden van de Raad van Bestuur en de organisatie. 
 
De Raad van Commissarissen heeft een eigen programma van Permanente Educatie. In dat kader worden 
cursussen en trainingen gevolgd, themabijeenkomsten georganiseerd en deskundige sprekers 
uitgenodigd. Per commissaris wordt een persoonlijke lijst van activiteiten bijgehouden in een Register 
Permanente Educatie.  
In de gezamenlijke themabijeenkomsten van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur in 2018 zijn 
behandeld: het vestigingenbeleid, het commerciële beleid, de positie van Univé Oost, de positie van 
Univé Oost, de commerciële effectiviteit van de organisatie en een workshop ‘Blockchain’. 
 
Eed of belofte 
De eed of belofte moet bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in de financiële sector. De eed of 
belofte onderstreept en versterkt het belang van de waarden en normen waar de financiële sector voor 
staat. De eed of belofte wordt door nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (respectievelijk Raad 
van Bestuur) afgelegd. Bij de huidige leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur is de 
eed/belofte afgenomen. Ook alle medewerkers hebben de eed of belofte afgelegd. 
 
Contacten met de Ondernemingsraad 
In het verslagjaar heeft een delegatie van de Ondernemingsraad tweemaal overleg gevoerd met de  
een afvaardiging van de Raad van Commissarissen. Dit overleg had als onderwerp bespreking van de  
algemene gang van zaken in de onderneming en de ontwikkelingen in de organisatie. Door dit overleg 
informeert de Raad van Commissarissen zich over wat er leeft bij de medewerkers. De Raad van 
Commissarissen beschouwt het overleg met de Ondernemingsraad als constructief en waardevol.  
 
De Raad van Commissarissen stelt vast dat het jaar 2018 weer intensief was. Opnieuw een reorganisatie 
met ontslagen, een harde concurrentie op de verzekeringsmarkt, het toezicht door De Nederlandsche 
Bank op de hele Univé-organisatie, de voortdurende regelgeving en noodzakelijke kostenbesparingen. 
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Het merk Univé handhaaft zich goed, de coöperatieve vorm heeft meerwaarde voor de klant en de service 
van Univé is ongekend. Bij landelijke onderzoeken naar klanttevredenheid scoort Univé onverminderd 
hoog. Deze sterke basis moet in stand blijven. Daarop ziet de Raad van Commissarissen voortdurend toe, 
in het belang van de leden en klanten. 
 
De Raad van Commissarissen heeft op 7 juni 2019 aan de Ledenraad het advies gegeven om de 
jaarrekeningen 2018 goed te keuren en de decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur.  
 
De Raad van Commissarissen dankt de Ledenraad, de Raad van Bestuur, het management en de 
medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid in het jaar 2018.  
 
 
 
Groenlo, 29 mei 2019 
Namens de Raad van Commissarissen 
 
J.P.M. Scheinck 
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Verslag Ledenraad          

 
Inleiding 
De Ledenraad is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de Coöperatie Univé Oost U.A. Aan de 
Ledenraad komen een aantal belangrijke bevoegdheden toe zoals het benoemen, schorsen of ontslaan 
van bestuurders en commissarissen, het vaststellen van de jaarrekening, het wijzigen van de statuten en 
het verlenen van decharge aan de bestuurders en commissarissen. De Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen verschaffen de Ledenraad alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de 
uitoefening van haar bevoegdheden. 
 
Samenstelling 
In totaal hebben 21 leden zitting in de Ledenraad (stand per 31-12-2018).  
De samenstelling per 31 december 2018 is als volgt: mevrouw G.P.L. ter Denge-Alards (voorzitter), de 
heer J. Arkink (vicevoorzitter) en leden: mevrouw A. Agus, de heer C. van den Bos, de heer T. Eggink, de 
heer G. Gielink, de heer J.G. Johannink, de heer A. Klein Bluemink, de heer M.F.J. Krabbe, de heer B.A.M. 
Laarveld, de heer J.H. Meijerink, de heer A.J.J. Orriëns, de heer G.H.H. te Riet, de heer H.B. Spekschoor, 
de heer R.G.J. Swienink, de heer W. Truitman en de heer A.J.J. Vanhommerig. Onlangs zijn toegetreden 
de heer K.F. Isinghofer, de heer L. Kruik, mevrouw M.F. ter Laak en mevrouw F. Sanderink. 
 
In 2018 waren de heren Krabbe en Spekschoor herkiesbaar. De heer Meijerink was aftredend maar niet 
herkiesbaar omdat hij zijn derde en daarmee laatste termijn heeft doorlopen. De heren Krabbe en 
Spekschoor zijn beiden herkozen.  
 
Vergaderingen 
De Ledenraad is in 2018 vijf keer bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is het schriftelijk jaarverslag 
van het Bestuur over 2017 behandeld en zijn de jaarrekeningen over 2017 van de Coöperatie Univé Oost 
U.A. en Univé Oost Brandverzekeraar N.V. behandeld en vastgesteld. Het voorstel tot winstbestemming 
2017 is goedgekeurd en aan het Bestuur is kwijting verleend voor het gevoerde beleid en aan de 
Commissarissen is kwijting verleend voor het gehouden toezicht. De volgende zaken zijn in de Ledenraad 
besproken: de algemene gang van zaken bij Univé Oost en de Coöperatie Univé U.A., de voortgang van 
het Univé Oost fonds en het rooster van aftreden.  
 
Voor de deskundigheidsbevordering van de leden van de Ledenraad zijn een tweetal 
themabijeenkomsten georganiseerd. Deze werden dit jaar gecombineerd met reguliere 
vergaderonderwerpen. Er is onder andere aandacht geschonken aan het thema beleidsontwikkeling en 
beleggen.  
 
Commissies 
In 2017 heeft de Ledenraad een aantal commissies in het leven geroepen om de toekomstvisie op de 
diverse portefeuilles te bespreken. Het betreft de commissies MKB, Agrarisch en Particulier. In 2018 is 
begonnen met de uitwerking van de gegeven adviezen. In 2018 waren ook de commissie Toekomst 
Ledenraad en de remuneratiecommissie actief. De eerste leidde tot een opzet raamwerk Ledenraad en 
de aanzet voor werving van nieuwe leden. De tweede commissie hield zich bezig met de remuneratie van 
de RvC. De commissie is in overleg met de RvC gekomen tot een gedragen voorstel over onder andere de 
beloning van de RvC, welke in de vergadering van november 2017 werd bekrachtigd. Tevens zijn 
afspraken gemaakt over de samenstelling van de RvC. In 2018 zijn de bevindingen van de 
remuneratiecommissie geëvalueerd met de leden van de RvC. Bij deze evaluatie is externe begeleiding 
ingezet hetgeen tot een wederzijds gedragen uitkomst heeft geleid. 
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Ledenbijeenkomst 
Univé Oost heeft in 2018 één ledenbijeenkomst georganiseerd. Doel van deze ledenbijeenkomst was 
contact te onderhouden met de leden. De ledenbijeenkomst is gehouden op 5 november 2018 in 
Schouwburg Amphion in Doetinchem. De ledenbijeenkomst bestaat uit een formeel gedeelte waarbij 
informatie wordt gegeven over Univé Oost, tevens vond hier de presentatie van de geselecteerde 
projecten van het Univé Oost Fonds plaats. Na de pauze vond het informele gedeelte plaats, waarbij 
Diederick Jekel (wetenschapsjournalist) als gastspreker was uitgenodigd. Hij gaf een boeiende 
presentatie. Deze ledenbijeenkomst werd zeer gewaardeerd door de aanwezige leden en na de 
presentatie met veel innovatie was er gelegenheid tot napraten tijdens een informeel samenzijn. 
  
Univé Oost Fonds 
Het Univé Oost Fonds is in 2011 in het leven geroepen voor de ondersteuning van lokale projecten met 
een maatschappelijk belang. Voor dit doel wordt jaarlijks € 50.000,- beschikbaar gesteld door de 
Coöperatie Univé Oost U.A. De commissie ziet jaarlijks een toename van het aantal aangemelde lokale 
goede doelen/projecten. De commissie legt, naast het goede doeleffect en het algemeen belang, de 
nadruk op duurzaamheid, liefst een lange termijn belang, maar vooral een gedragenheid door vrijwilligers 
ten behoeve van het maatschappelijke. Een commissie bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de 
Ledenraad beoordeelt jaarlijks, aan de hand van vastgestelde criteria, de ontvangen aanvragen. Zij beslist 
welke projecten financieel (met minimaal €5.000 tot een maximum van €10.000) worden ondersteund.  
 
Groenlo,  29 mei 2019 
 
Namens de Ledenraad,  
 
Mw. G.P.L. ter Denge-Alards, voorzitter  
 
 
 
 
 
 
Mutaties in de Raad van Commissarissen in 2019. 
 
Door het vertrek van twee leden van de Raad van Commissarissen (mevrouw H.J.M. Jellema en mevrouw 
J.M. van Bergen- van Kruijsbergen) en het overlijden van de heer R.A.W.L.C. Ekelmans, zijn er inmiddels 
nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de huidige voorzitter de 
heer J.P.M. Scheinck aangegeven per 1 juni 2019 te gaan stoppen. 
 
De volgende drie leden zijn toegetreden tot de Raad van Commissarissen: 
Dhr. R.A.L. Heijn, voorzitter van de RvC met aandachtgebieden: voorzitter, governance en juridisch. 
Dhr. K.M. Lamp, lid van de RvC met aandachtsgebieden: producten en diensten, retail en marketing, 
financiën, risk en compliance. Wordt lid van de Audit & Risicocommissie. 
Dhr. A.H.J.M. Tönissen, lid van de RvC met aandachtsgebieden: financiën, risk en compliance. Wordt 
tevens voorzitter van de Audit & Risicocommissie. 
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Overzicht verzekerde waarde, jaarpremie, bruto schadelast en kerncijfers

Ter vergelijking geven we de volgende overzichten:

2018 2017 Toename

Verzekerde waarde x € 1 mln x € 1 mln x € 1.000 in %

Brand 16.827           16.523           304                2%
Mede verzekerd tegen:
Storm 16.684           16.351           334                2%
Uitgebreide gevaren 13.582           13.243           339                3%
Catastrofe 59                  58                  1 2%
Allrisk 5.267             4.937             330 7%
Buiten de deur 93                  3                    90

Premie *) x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Brand 9.913             9.887             26                  0%
Mede verzekerd tegen:
Storm 2.573             2.506             67 3%
Uitgebreide gevaren **) 3.861             3.857             4 0%
Glas 1.273             1.265             8                    1%
Melk, GUR, RUV 108                82                  26 32%
Allrisk 1.240             1.200             40                  3%
Buiten de deur 69                  51                  18                  35%

19.037           18.848           189                1%
*) voor aftrek van korting

Gemiddelde premie per € 1.000
verzekerde waarde 2018 2017 2016

Brand 0,59               0,60               
Mede verzekerd tegen:
Storm 0,15               0,15               
Uitgebreide gevaren 0,28               0,29               
Glas
Melk, GUR, RUV
Allrisk 0,24               0,24               
Buiten de deur

Bruto schadelast
2018 2017 2016

x € 1.000 x € 1.000 x € 1.001

Brand 1.886             1.968             2.997            
Storm 5.491             1.184             113               
Uitgebreide gevaren 2.246             2.600             2.523            
Glas 195                182                195               
Allrisk 640                640                356               
Overig 89                  50                  52                 

10.547           6.624             6.236            

Kerncijfers
2018 2017 2016

Aantal brandpolissen *) 89.238             89.238             89.634             
Gemiddeld aantal fte's 119,6               125,2               131,1               
Netto Combined Ratio 99,9% 89,6% 87,1%
Schade-premie verhouding bruto 55,7% 35,4% 34,8%

netto (na herv.) 46,8% 39,0% 39,2%
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RESULTATEN

* € 1.000
De winst- en verliesrekening over 2018 sluit met een voordelig
resultaat voor vennootschapsbelasting van 308
Het vergelijkbare resultaat over 2017 bedroeg 264
Het resultaat is toegenomen met 44

In het volgende overzicht worden de resultaten van beide jaren met elkaar vergeleken. Hierbij is geen
rekening gehouden met het onderscheid 'technisch' en 'niet-technisch' resultaat. 

(in duizenden euro's) Mutatie
€ € € € €

Verdiende premie 18.948 18.712 236
Af: kortingen (1.409) (1.368) (41)
Af: Herverzekeringspremie (2.535) (2.174) (361)

15.004 15.170 (166)
Schaden (10.547) (6.624)
Af: aandeel herverzekeraar 2.869               178                  

(7.678) (6.446) (1.232)

Resultaat eigen tekening 7.326 8.724 (1.398)

Overige opbrengsten
Provisie bemiddeling 8.143 7.916 227                   

Kosten
Personeelskosten (9.971) (10.523)
Afschrijvingen (252) (178)
Overige kosten (4.770) (5.542)

(14.993) (16.243) 1.250

Opbrengsten uit beleggingen
Rentebaten e.d., per saldo (166) (140) (26)
Overige andere baten (2) 7 (9)

Resultaat voor vennootschapsbelasting 308 264 44

Het resultaat voor belasting over 2018 is € 44.000 hoger dan over 2017:

De voornaamste afwijkingen zijn:
* Hogere netto schaden (1.232) In 2018 stormschaden waarbij eigen behoud van € 2,5 mln is 

geraakt. Overige brand- en ug-schaden lager dan in 2017.
* Hogere beheerskosten 1.250 In 2017 eenmalige voorzieningen € 2,4 mln,

In 2017 vrijval pensioenvoorziening -€ 1,2 mln.

31-12-201731-12-2018
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Geconsolideerde fiscale positie

De vennootschapsbelasting is als volgt berekend: * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, voor bel.:
- Coöperatie Univé Oost U.A. (832) 325
- Univé Oost Brandverzekeraar N.V. (2) 1.926
- Univé Oost Bemiddeling B.V. 1.141 (1.987)
- Univé Oost Organisatie B.V. -                   -                   

307 264

(399) (388)
(92) (124)

Tijdelijke verschillen:
Af/Bij: fiscaal lagere afw. terreinen en gebouwen 70                    125                   
Af: Fiscaal hoger boekverlies verkoop gebouwen (491)
Bij: fiscaal lagere voorziening pensioenen 91                    (1.245)
Af: fiscaal hogere dotatie egalisatiereserve 230 1.077
Af: fiscaal hogere afschr. terreinen en gebouwen (115) (149)
Af/Bij: fiscaal hoger res.op beleggingen (ongereal.) 299                  303

84 111

Permanente verschillen:
Bij: beperkt aftrekbare kosten 8 27
Af: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek -                   (14)

8 13                     
Belastbaar bedrag 0                      -                    

Over het belastbare bedrag is verschuldigd:

€ 0 tot en met € 200.000 20,00% -                   -                   
Meerdere boven € 200.000 25,00% -                   -                   

Verschuldigd over boekjaar -                   -                    

Te betalen over boekjaar 0 -                   
Correctie oude jaren (4) -                   
Mutatie voorziening latente belastingen 12 (27)
Ten laste van het resultaat boekjaar 8 (27)

De belastingdruk is als volgt over de maatschappijen verdeeld:
Coöperatie Univé Oost U.A. (277) (11)
Univé Oost Brandverzekeraar N.V. (1) 481
Univé Oost Bemiddeling B.V. 286 (497)
Univé Oost Organisatie B.V. -                   -                    

8 (27)

2018 2017

Aandeel in resultaat deelnemingen buiten fiscale 
eenheid (voor zover deelnemingsvrijstelling van 
toepassing is)
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Geconsolideerde Jaarrekening Univé Oost

ACTIVA * € 1.000 * €  1.000 * € 1.000 * € 1.000

Immateriële vaste activa
Overnamevergoedingen (1) 93 146

Beleggingen
Terreinen en gebouwen (2)
Gebouwen voor eigen gebruik 1.405 2.025

Deelnemingen (3)
Deelnemingen 0                      0

Overige financiële beleggingen (4)
Vorderingen uit hypothecaire leningen -                   255
Obligaties 26.021 23.089
Aandelen 1.947 957                   
Overige financiële beleggingen 268                  92                     

28.236 24.393
29.734 26.564

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering (5) 229 310
Vorderingen uit belastingen (6) 1.173               1.036                
Univé Verzekeringen, in rekening-courant (7) 9.132               9.816                
Overige vorderingen (8) 116 108

10.650 11.270

Overige activa
Materiële vaste activa (9) 1.128 209
Liquide middelen (10) 9.066 14.557

10.194 14.766

Overlopende activa (11)
Vooruitbetaalde huren 11 39
Lopende rente 210 237
Vooruitbetaalde kosten 17 86

238 362

Totaal activa 50.816 52.962

(voor winstbestemming)
Geconsolideerde Balans per 31 december 2018

31-12-2018 31-12-2017
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PASSIVA * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Eigen vermogen (12)
Algemene reserve 31.811 31.520
Bestemmingsreserve -                   -                   
Onverdeeld resultaat 300 291

32.111 31.811

Technische voorzieningen (13)
Voor niet-verdiende premies 2.946 2.925
Voor te betalen schaden 2.620 2.924
Herverzekeringsdeel (654) (82)

4.912 5.767

Voorzieningen (14)
Pensioenen 945 929
Jubilea-uitkeringen 177 173
Zorgplicht 29 495                   
Reorganisatievoorziening 408 1.924                
Belastingen 185                  381                   

1.744 3.902

Kortlopende schulden
Schulden uit herverzekering 43                    -                   
Belastingen (15) 633 679                   
Overige schulden (16) 2.725 2.648

3.401 3.327

Overlopende passiva (17)
Vooruitontvangen premies 7.885 7.417
Onverdiende provisie bemiddeling 763 737

8.648 8.154

Totaal passiva 50.816 52.962

1

31-12-201731-12-2018
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* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
TECHNISCHE REKENING

Verdiende premies eigen rekening (18)
Geboekte bruto-premies 18.947 18.583
Geboekte termijnkorting (332) (314)
Geboekte pakketkorting (1.055) (926)
Uitgaande herverzekeringspremie (2.535) (2.174)

15.025 15.169
Wijziging technische voorziening
niet verdiende premies (21) 1

15.004 15.170

Toegerekende opbrengst uit beleggingen (19) 17 (7)

Schaden eigen rekening (20)
Geboekte schaden (10.851) (6.394)
Aandeel herverzekeraar 2.297               96                     

(8.554) (6.298)
Wijziging voorziening voor te betalen schaden:
Bruto 304 (230)
Aandeel herverzekeraar 572                  82                     

876 (148)
(7.678) (6.446)

Resultaat uit assurantiebemiddeling (21)
Provisie bemiddelingsactiviteiten 8.143 7.916

Bedrijfskosten (22)
Acquisitiekosten (739) (757)
Personeelskosten (9.971) (10.523)
Afschrijvingen (252) (178)
Overige beheerskosten (4.031) (4.785)

(14.993) (16.243)

Resultaat technische rekening 493 390

31-12-2018 31-12-2017

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018
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* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
NIET-TECHNISCHE REKENING

Opbrengsten uit beleggingen (23)
Opbrengsten uit deelnemingen -                   -                   
Opbrengsten uit andere beleggingen:
- Terreinen en gebouwen -                   -                   
- Overige beleggingen 538 555
Gerealiseerd resultaat op beleggingen 7                      0

545 555

Niet gerealiseerde winst op beleggingen (24) 103                  19

Beleggingslasten (25) (140) (137)

Niet gerealiseerde verlies op beleggingen (26) (644) (588)

Toegerekende opbrengst uit beleggingen
Overgeboekt naar technische rekening (17) 7

Andere baten (27)
Overige rentebaten 8 18
Overige andere baten 9 17

17 35

Andere lasten (28)
Overige rentelasten (38) (7)
Overige andere lasten (11) (10)

(49) (17)

Resultaat niet-technische rekening (185) (126)

Resultaat voor belastingen 308 264

Vennootschapsbelasting (29) (8) 27

Resultaat na belastingen 300 291

31-12-2018 31-12-2017
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Ref. * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

- Ontvangen premies (18)(5)(17) 18.109             17.843
- Betaalde herverzekeringspremies (18) (2.492) (2.174)
- Betaalde uitkeringen en schaden (20)(13) (10.851) (6.639)
- Ontvangen herv. ivm uitkeringen en schaden (13) 2.297               96                     
- Betaalde bedrijfskosten (22)(5)(7)(8)(15)(16) (15.892) (16.441)
- Ontvangen provisies (21)(17) 8.162               7.869
- Ontvangen rente, dividenden en huur (23)(27)(11) 482                  521
- Betaalde rente en andere beleggingslasten (25)(28) (50) (16)
- Betaalde winstbelastingen (29)(6)(14) (341) (156)

(576) 903

Investeringen en beleggingen:
- Beleggingen in zakelijke waarden (4) (1.377) (963)
- Beleggingen in vastrentende waarden (4) (7.786) (2.717)
- Materiële vaste activa (9) (1.121) (40)

(10.284) (3.720)

- Beleggingen in zakelijke waarden (4) 293                  27                     
- Beleggingen in vastrentende waarden (4) 4.523               3.146                
- Materiële vaste activa (9) 553                  70                     

5.369               3.243                

(4.915) (477)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
- Betaald winstuitkering -                   -                   

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -                  -                    

Mutatie geldmiddelen * (10) (5.491) 426

Saldo geldmiddelen per 31 december 9.066               14.557
Saldo geldmiddelen per 1 januari 14.557             14.131

Mutatie geldmiddelen (5.491) 426

Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten

20172018

Desinvesteringen, aflossingen en afkopen:

* Onder geldmiddelen wordt conform de definitie in RJ 360 verstaan alle liquide middelen evenals alle rekening courant verhoudingen met 
groepsmaatschappijen.

Kasstroom uit investering- en 
beleggingsactiviteiten:

Totaal kasstroom uit investering- en 
beleggingsactiviteiten:
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Toelichting algemeen

ALGEMEEN

Doelstelling
De maatschappij heeft ten doel de leden te verzekeren tegen brand-, storm-, (extra) uitgebreide gevaren-, elektronica-,
vee- en glasschaden, alsmede tegen bedrijfsschade en gevolgschade uitval regelapparatuur. Voorts wordt bemiddeld
bij het afsluiten van variaverzekeringen. Voor de herverzekering van de op eigen polis verzekerde risico's is de
maatschappij herverzekerd bij de N.V. Univé Her. De bemiddelingsactiviteiten hebben met name betrekking op
verzekeringen die ondergebracht worden bij een werkmaatschappij van de Coöperatie Univé Oost U.A.
De jaarrekening is opgemaakt op 29 mei 2019.

Juridische structuur
Per 1 januari 2011 is de Coöperatie Univé Twente U.A. gefuseerd met de OWM Univé Oost U.A. en heeft de naam
Coöperatie Univé Oost U.A. gekregen en heeft zowel statutair als "echte" vestigingsadres hoofdkantoor te Groenlo (Barkenkamp 11).
De structuur van Univé Oost bestaat uit een top-coöperatie, Coöperatie Univé Oost U.A., met daaronder de
bedrijven Univé Oost Brandverzekeraar N.V., Univé Oost Bemiddeling B.V. en Univé Oost Organisatie B.V.
De Coöperatie Univé Oost U.A. treedt op als bestuurder voor alle binnen de organisatie van Univé Oost opererende
rechtspersonen. Het onderlinge karakter is gewaarborgd door het feit, dat de leden-verzekerden lid zijn van de
Coöperatie Univé Oost U.A. en daarmee hun zeggenschap in de organisatie behouden. Ten aanzien van de 
bestuursorganen is gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur (tevens directie), een Raad van 
Commissarissen en een Ledenraad.

KvK-nummer Coöperatie Univé Oost U.A.: 06023266

Verslaglegging (conform RJ 605 verzekeringsmaatschappijen)
Het resultaat wordt gepresenteerd in een "technische rekening", de uitkomst van de verzekeringsactiviteiten en een
"niet-technische rekening" waarin onder andere de opbrengsten uit beleggingen zijn opgenomen. De inkomsten uit
bemiddeling zijn ondergebracht in de technische rekening omdat deze zijn verkregen uit activiteiten die onlosmakelijk 
zijn verbonden met het verzekeren voor eigen rekening en risico, de eigen tekening. Om de beide resultaten zo goed
mogelijk te bepalen wordt rente toegevoegd aan de technische rekening, gebaseerd op de (gemiddelde) hoogte van de
de technische voorziening. Het toegerekende bedrag komt uiteraard in mindering op de opbrengst uit beleggingen in
de niet-technische rekening. Eveneens is (intern) de opbrengst toegerekend aan de onder "beleggingen" opgenomen
post  "terreinen en gebouwen voor eigen gebruik"; met dit bedrag zijn de huisvestingskosten verhoogd. De wettelijke
bepalingen voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen (Titel 9 Boek 2 BW) liggen ten grondslag 
aan deze jaarrekening.

Consolidatie

Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé Oost U.A. en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie Univé Oost 
direct of indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé Oost U.A. Doordat indirect 
zeggenschap wordt uitgeoefend op de Coöperatie Univé U.A. of op één van haar groepsmaatschappijen wordt dit eveneens aangemerkt als 
verbonden partij van Coöperatie Univé Oost U.A.. Vanuit de natuurlijke personen wordt de Raad van Bestuur en de leden van het 
managementteam gezien als verbonden partij. Tevens kan als third party de pensioenverzekeraar ASR worden beschouwd, waarbij het 
Univé Oost haar pensioenen heeft.
Alle transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het 'at arms length'-principe.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en andere rechtspersonen waarover overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. In de consolidatie zijn betrokken de maatschappijen 
Coöperatie Univé Oost U.A., haar 100% dochtermaatschappijen Univé Oost Brandverzekeraar N.V., Univé Oost Bemiddeling B.V. en Univé 
Oost Organisatie B.V. allemaal in Groenlo gevestigd. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop 
beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie 
opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening 
worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

Immateriële vaste activa
Goodwill
Goodwill wordt gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingstermijn is 10 jaar.
Jaarlijks wordt per balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan 
zijn. Indien omstandigheden of gebeurtenissen worden geïdentificeerd die daartoe aanleiding geven wordt de realiseerbare waarde van het 
actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde van een 
actief hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de 
boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Voorzover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva in eerste instantie gewaardeerd tegen de nominale waarde en daarna tegen 
geamortiseerde kostprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming 
zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en 
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of  toekomstige economische voordelen en (nagenoeg) alle risico’s met betrekking tot een 
actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden 
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle 
belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed 
zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Naar de mening van het  management zijn er geen waarderingsgrondslagen die zeer kritisch zijn voor het weergeven van de financiële 
positie en vereisen schattingen en veronderstellingen.
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Beleggingen
Terreinen en gebouwen

Aandelen

Obligaties

Hypotheken u/g

Overige financiële beleggingen

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, waar nodig onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid der vorderingen.

Overige activa
Materiële vaste activa

Liquide middelen

Overige financiële beleggingen

Groepsmaatschappijen en deelnemingen

Transacties in vreemde valuta’s
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden bij de eerste verwerking gewaardeerd in euro door omrekening tegen de contante 
wisselkoers die geldt op de datum van de transactie tussen de euro en de vreemde valuta’s. In vreemde valuta’s luidende beleggingen 
worden op balansdatum in euro omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoersen. Valutakoersverschillen die voortkomen uit de 
verkoop van beleggingen, dan wel voortkomen uit de omrekening van beleggingen in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening in de periode dat zij zich voordoen.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,  worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de netto-vermogenswaarde. Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, 
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Het aandeel in de Univé Pensioen B.V. is gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. 

Financiële beleggingen worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct toerekenbare 
transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. 
Na de eerste opname worden financiële beleggingen op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Obligaties zijn geclassificeerd als handelsportefeuille en worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurskoers ultimo boekjaar. 
Fiscaal worden de obligaties gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Hypotheken u/g waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is, 
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, waar nodig onder aftrek van een 
voorziening voor het risico van oninbaarheid der vorderingen.

Overige financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd 
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Aandelen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, zijnde de beurskoers  ultimo boekjaar. Fiscaal worden de aandelen gewaardeerd 
tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

De eerste waardering van terreinen en gebouwen is tegen de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te 
rekenen uitgaven zoals juridische advieskosten, overdrachtsbelasting en andere transactiekosten.  Terreinen en gebouwen, al dan niet voor 
eigen gebruik, worden  na eerste waardering gewaardeerd tegen actuele waarde.  Eventuele waardeveranderingen worden verantwoord in 
de resultatenrekening en/of de herwaarderingsreserve. 

De herwaarderingsreserve is gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde van de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs en de reële waarde. 
De daarbij gebruikte verkrijgings- of vervaardigingsprijs is de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs zonder rekening te houden met 
afschrijvingen of bijzondere waardeverminderingen.

De hoogte van de jaarlijkse lineaire afschrijving, uitgedrukt in een percentage van de aanschaffingsprijs, is gebaseerd op de verwachte 
gebruiksduur van deze activa, rekening houdend met een restwaarde.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Eigen vermogen

Technische voorzieningen
Niet verdiende-premies

De niet verdiende premies bestaan uit een niet verdiende basispremie met als aftrek termijnkorting en pakketkorting.

Te betalen schaden/uitkeringen

Voorzieningen

Voor (pre-)pensioenen

Voor jubileumuitkeringen
Dit betreft de voorziening van jubileumuitkeringen. Bij de berekening van deze voorziening is rekening gehouden met een 
rekenrente van 3% en een blijfkans van 85%. Er is rekening gehouden met de gewijzigde pensioeningangsdata.

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden 
gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen 
gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd 
onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord als kosten of opbrengsten. 

De voorziening heeft betrekking op het nog niet-verdiende deel van de ontvangen premies.

De voorziening is vastgesteld op basis van de tariefsgrondslagen, zoals die zijn beschreven in het a.s.r. contract:
- Deelnemersbestand van ultimo 2018 met de opgebouwde aanspraken over de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2015;
- Sterftetafel: collectief 93 met leeftijdscorrecties voor pensioendatum van +2 jaar en na pensioendatum 0 jaar;
- Rekenrente: 4%;
- Excassokosten: 1,5%. De pensioenkostenverplichting voor Univé Oost conform RJ271 is bepaald door voor elk einde van het jaar en in de 
toekomst
- op basis van het deelnemerbestand van ultimo 2018 met een best-estimate sterftetafel het deelnemerbestand uit te ontwikkelen en - de 
technische voorziening vast te stellen volgens de tariefgrondslagen en daarvan 0,35% mee te nemen totdat de verplichtingen behorende bij 
de genoemde periode op nul staan (kasstromen). De pensioenkostenvoorziening conform RJ271 is gelijk aan de contant gemaakte 
kasstromen naar ultimo 2018 op basis van een vastgestelde disconteringsvoet.
- De gehanteerde sterftetafel (best-estimate sterftertafel) is Prognosetafel 2018 gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap. Hierop 
worden correcties toegepast conform de tabel ES-P2 gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, omdat de werkende bevolking langer 
leeft dan de gehele bevolking.
- De discontering vindt plaats op basis van onder meer de rente van hoogwaardige bedrijfsobligaties (Triple A – Risk finance Spot Curve
(AAASC)); op ultimo 2018 vastgesteld en toegepast. 

De pensioenaanspraken die zijn opgebouwd over de periode 1 januari 2005 tot 1 januari 2015 zijn ondergebracht bij a.s.r. met een 
gesepareerde depot. Univé Oost had hiervoor een contract met a.s.r.. Uit dit contract komen nog pensioenkostenverplichtingen voort die 
conform de Nederlandse regelgeving (RJ271) gewaardeerd dienen te worden in de jaarrekening van Univé Oost. De verplichting is dat elk 
jaar aan a.s.r. de kosten voor sterfteontwikkeling, vermogenskosten en renterisico (garantiekosten) dienen te worden betaald. Deze kosten 
zijn vastgesteld als een percentage van de technische voorziening. Vorig jaar was dit voor nagenoeg alle RU’s percentage 0,80%. Voor dit 
jaar en komende jaren is het percentage 0,35%. 

Er vinden uitkeringen plaats bij dienstverbanden van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Per 2018 vindt er geen vergoeding meer plaats bij het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit deel van de voorziening is in 2017 reeds vrijgevallen.

De voorziening heeft betrekking op de per balansdatum nog niet afgewikkelde schaden van het boekjaar en de voorgaande boekjaren. Voor 
onbekende evenementen wordt geen voorziening gevormd. Het aandeel van de herverzekeraar in de overlopende schaden is op de 
voorziening in mindering gebracht. Verwachte uitkeringen die zijn opgenomen in de voorziening voor te betalen schaden zijn niet contant 
gemaakt. De hoogte van deze voorziening wordt ofwel per schade of statistisch vastgesteld. Bij het vaststellen van de voorzieningen wordt 
ook rekening gehouden met de kosten voor het afhandelen van de schade. 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden 
afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van 
niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet 
die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

Niet-beursgenoteerde financiële instrumenten 
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Voor belastingen
De voorziening heeft betrekking op de (tijdelijke of permanente) verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van de:
Egalisatiereserve: commercieel niet geaccepteerd
Obligaties: fiscaal gewaardeerd op aankoopwaarde of lagere marktwaarde, commercieel gewaardeerd op marktwaarde.
Aandelen: fiscaal gewaardeerd op aankoopwaarde of lagere marktwaarde, commercieel gewaardeerd op marktwaarde.
Terreinen en gebouwen: fiscaal wordt afgeschreven op de aanschafwaarde, commercieel wordt gewaardeerd op actuele waarde.
Premierestitutie: fiscaal geaccepteerd bij uitbetaling.
Pre-pensioenverplichtingen: fiscaal rekening gehouden met sterftekans en contante waarde.
Pensioenverplichtingen: fiscaal wordt een andere disconteringsvoet voor de contante waarde berekend.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Overlopende passiva
De overlopende passiva wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

(On)gerealiseerde waardeveranderingen

Premie en provisie 

Schaden
De op het jaar betrekking hebbende schaden worden ten laste van het resultaat van het boekjaar gebracht, waar nodig
voor geschatte bedragen. Hierbij wordt het aandeel van de herverzekeraar in aanmerking genomen.

Toerekening beleggingsopbrengsten
De toerekening van beleggingsopbrengsten aan de technische rekening wordt bepaald door het werkelijke
beleggingsrendement gedurende het verslagjaar te vermenigvuldigen met de gemiddelde omvang van de
technische voorzieningen.

Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Acquisitiekosten

Onder verdiende premies en/of provisie wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, na aftrek van 
wettelijke bijdragen en vermeerderd of verminderd met de mutatie in de voorziening lopende risico’s (bij premies). De 
premies die afgeboekt worden als gevolg van oninbaarheid, worden ten laste van de verdiende premies eigen rekening 
gebracht. Verdiende premie is sinds de invoering van het nieuwe backoffice systeem verantwoord na aftrek van 
termijnkorting en pakketkorting.

(On)gerealiseerde waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord onder de posten niet gerealiseerde winst of verlies beleggingen 
(tenzij hier een herwaarderingsreserve voor aanwezig is (terreinen en gebouwen).

Voor reorganisatie
Dit betreft een voorziening (met een kortlopend karakter) gevormd voor afkoop van te ontbinden arbeidscontracten  in verband met het 
reorganiseren van met name enkele commerciële afdelingen. De voorzieningen wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Dit betreft een voorziening (met een kortlopend karakter) voor het op orde brengen (AFM-proof) van adviesdossiers op AOV-bemiddeling.

Het resultaat wordt primair bepaald op basis van historische kosten. Beleggingen en vastgoed worden bepaald op basis 
van actuele waarde. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht; verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De voorziening voor latente belastingen is gevormd tegen het nominale tarief van 20,5%. Dit is het tarief van de Vpb dat geldt vanaf 2021, 
gezien de lange aard van de voorziening.

Acquisitiekosten zijn in een keer ten laste van het resultaat gebracht van het verslaggevingsjaar.

Van de in het verslagjaar ontvangen en betaalde provisie wordt het deel dat op het komende verslagjaar betrekking heeft, 
als onverdiend aangemerkt.

Voor zorgplicht
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GRONDSLAGEN VAN BELASTINGBEPALING

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt terzake de voorgestelde
winstverdeling in aanmerking genomen. Bij de berekening wordt het nominale tarief gehanteerd van 20% á 25%.

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als 
zodanig gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit operationele activiteiten investerings-, 
beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief 
voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de 
vennootschap.

Leases
De onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en 
nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, 
wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de 
leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Classificatie van 
de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van de betreffende leaseovereenkomst.
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen 
die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van 
de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de 
leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht, tenzij een andere 
toerekeningsystematiek meer representatief is voor het patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
IMMATERIELE VASTE ACTIVA

1. Overnamevergoedingen

Goodwill 31-12-2018 31-12-2017
Overnamevergoedingen * € 1.000 * € 1.000
Aanschafwaarde per 1 januari 531 531
Cumulatieve afschrijving per 1 januari (385) (332)
Boekwaarde per 1 januari 146 199                  
Afschrijvingen boekjaar (53) (53)
Boekwaarde per 31 december 93 146

Aanschafwaarde per 31 december 531 531
Cumulatieve afschrijving per 31 december (438) (385)
Boekwaarde per 31 december 93 146

BELEGGINGEN

2. Terreinen en gebouwen

Gebouwen voor eigen gebruik
Balans- Waarde- Balans-

waarde per Aankopen Verkopen mutatie waarde per
Boekjaar 2018: 31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Oldenzaal 550 -                   (550) -                   -                        
Hengelo (ov) 205 -                   -                  -                   205                   
Groenlo 1.270 -                   -                  (70) 1.200                

2.025 -                   (550) (70) 1.405

Balans- Waarde- Balans-
waarde per Aankopen Verkopen mutatie waarde per

Boekjaar 2017: 31-12-2016 2017 2017 2017 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Oldenzaal 675 -                   -                  (125) 550                   
Hengelo (ov) 205 -                   -                  -                   205                   
Groenlo 1.270 -                   -                  -                   1.270                

2.150 -                   -                  (125) 2.025

Groenlo is ultimo 2018 getaxeerd, Hengelo ultimo 2016.
De gebouwen worden verhuurd aan de Univé Organisatie B.V.

€ in 2018 € in 2017
De historische aanschafwaarde bedraagt ultimo boekjaar: 4.614.000        6.629.000         
De verzekerde waarde bedraagt ultimo boekjaar: 4.949.000        7.510.000         
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3. Deelnemingen Univé Univé 
Pensioen BV Pensioen BV
31-12-2018 31-12-2017

* € 1 * € 1
Balanswaarde per 1 januari 1                      1                      
Inbreng lopend boekjaar -                   -                  
Resultaat deelnemingen -                   -                  

Balanswaarde per 31 december 1                      1                      

De Coöperatie heeft een deelneming samen met 10 andere Regionale Univé's in Univé Pensioen B.V..
De deelneming heeft een inbrengwaarde van 1 Euro.

4. Overige financiële beleggingen Balans- Aankopen/ Herwaar- Balans-
waarde verstrek- Verkopen/ dering / waarde

31-12-2017 kingen aflossingen afboeking 31-12-2018
Boekjaar 2018: * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Obligaties *) 23.089 7.579               (4.237) (410) 26.021
Aandelen/fondsen **) 957 1.377               (293) (94) 1.947
Hypothecaire leningen ***) 255 -                   (255) -                   -                    
Overige financiële beleggingen ***) 92 207                  (31) -                   268

24.393 9.163 (4.816) (504) 28.236

Balans- Aankopen/ Herwaar- Balans-
waarde verstrek- Verkopen/ dering / waarde

31-12-2016 kingen aflossingen afboeking 31-12-2017
Boekjaar 2017: * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Obligaties *) 24.018 2.672               (3.138) (463) 23.089
Aandelen/fondsen **) 0 963                  (27) 21 957
Hypothecaire leningen ***) 255 -                   -                  -                   255                   
Overige financiële beleggingen ***) 55 45                    (8) -                       92

24.328 3.680 (3.173) (442) 24.393

Op basis van de waardebepaling kan voor de financiële beleggingen het volgende worden weergegeven:

**) Ultimo 2018 bedroeg de aanschafwaarde van de aandelen/fondsen € 2.035.000 (2017: € 935.000).
***) De hypothecaire leningen zijn in 2018 geheel afgelost.
***) Betreft een renteloze lening met een nominale waarde van € 45.000 met een resterende looptijd van 10 jaar met verplichte 
        jaarlijkse aflossing. De hoofdsom was € 75.000. Vanaf 2017 is een leasefinanciering verstrekt met een huidige nominale
        waarde van € 223.000 ultimo 2018.

*)   Ultimo 2018 bedraagt de nominale waarde en de aanschafwaarde respectievelijk € 24.690.000 (2017: € 21.460.000 ) en 
      € 26.242.000 (2017: € 22.722.000). De obligaties worden gewaardeerd tegen actuele waarde.
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Op basis van de waardebepaling kan voor de financiële beleggingen het volgende onderscheid worden gemaakt:

Nominale Geamortiseerde Directe Afgeleide Modellen en
waarde kostprijs marktnoteringen marktnoteringen technieken

Boekjaar 2018: 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Terreinen en gebouwen -                   -                   -                  -                   1.405                
Obligaties -                   -                   26.021             -                   -                    
Aandelen -                   -                   1.947               -                   -                    
Overige financiële beleggingen 268                  -                   -                  -                   -                    

268                  -                   27.968             -                   1.405                

Nominale Geamortiseerde Directe Afgeleide Modellen en
waarde kostprijs marktnoteringen marktnoteringen technieken

Boekjaar 2017: 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Terreinen en gebouwen -                   -                   -                  -                   2.025                
Obligaties -                   -                   23.089             -                   -                    
Aandelen 957                  
Hypothecaire leningen -                   255                  -                  -                   -                    
Overige financiële beleggingen 92                    -                   -                  -                   -                    

92                    255                  24.046             -                   2.025                

Overzicht credit rating obligaties Balans- Balans-
waarde waarde

31-12-2018 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000

AAA (-) 1.355               -                  
AA (+/-) 6.612               4.883               
A (+/-) 12.000             12.592             
BBB (+/-) 6.054               5.614               

26.022             23.089             

VORDERINGEN 31-12-2018 31-12-2017
5. Vorderingen uit directe verzekering * € 1.000 * € 1.000
Premie eigen tekening en varia 304 360
Af: voorziening voor dubieuze debiteuren 75 50

229 310

6. Vorderingen uit belastingen
Vennootschapsbelasting 838 493

Latente belastingen
Vordering per 1 januari 543                  549                  
Mutatie boekjaar (208) (6)
Vordering per 31 december 335                  543                  

1.173               1.036               

7. Univé Verzekeringen, in rekening-courant
Rekening-courant 9.132               9.816               

8. Overige vorderingen

Univé; afrekening EVA - provisie 7 -                  
Variamaatschappijen; rekening-courant 53 42
Overige (o.a. waarborgsommen *) 56                    66                    

116 108

Vanaf boekjaar 2018 zijn de latente belasingen 
vastgesteld tegen een Vpb-tarief dat geldt vanaf 2021: 
20,5% (2017: 25%).

De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit 
dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
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VFS Vastgoed kantoor Ruurlo 6.875               
HJ,THW en JA ten Brinke Kantoor Doetinchem 7.034               > 1 jaar
Vadeko BV Kantoor Enschede 8.280               
Aprisco Kantoor Almelo 7.298               
SNS Bank Kantoor Lochem 6.635               
MGC Huits Kantoor Zevenaar 7.000               

OVERIGE ACTIVA Huurders- Computer- Vervoer-
belang Inventaris apparatuur middelen Totaal

9. Materiële vaste activa * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Stand per 1 januari 
Aanschafwaarde 811 917 423 19 2.170
Af: cumulatieve afschrijvingen 740 815 391 15 1.961
Boekwaarde 71 102 32 4 209

Investeringen 824 234 63                    -                   1.121
Afschrijvingen (112) (66) (20) (1) (199)
Desinvesteringen (344) (380) (119) (19) (862)
Afschrijvingen desinvesteringen 344                  380                  119                  16                     859                   
Mutaties boekjaar 712 168 43 (4) 919

Stand per 31 december 2018
Aanschafwaarde 1.291 770 367 -                   2.428
Af: cumulatieve afschrijvingen 508 500 292 -                   1.300
Boekwaarde 783 270 75 -                   1.128

Huurders- Computer- Vervoer-
belang Inventaris apparatuur middelen Totaal

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Boekwaarde per 1 januari 2017 203                  108                  47                    6                       364                   

Stand per 1 januari 
Aanschafwaarde 1.067               877                  423                  19                     2.386
Af: cumulatieve afschrijvingen 864                  769                  376                  13                     2.022
Boekwaarde 203                  108                  47                    6                       364

Investeringen 0 40 0 -                   40                     
Afschrijvingen (62) (46) (15) (2) (125)
Desinvesteringen (256) 0 0 -                   (256)
Afschrijvingen desinvesteringen 186 0 0 -                   186                   
Mutaties boekjaar 64 (78) 16 4 6

Stand per 31 december 2017
Aanschafwaarde 811                  917                  423                  19                     2.170
Af: cumulatieve afschrijvingen 740                  815                  391                  15                     1.961
Boekwaarde 71 102 32 4 209

De kantoorinventaris is verzekerd voor € 2.459.000.

Jaarlijkse afschrijvingen in procenten van de aanschaffingsprijs:
Huurdersbelang 20%
Inventaris 20%
Computerapparatuur 20%
Vervoermiddelen 20%

*) Bankgaranties:
Per balansdatum zijn er bankgaranties (op huurpanden) verstrekt ter waarde van € 43.000 verdeeld over 6 garanties. 
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31-12-2018 31-12-2017
10. Liquide middelen * € 1.000 * € 1.000
Spaarrekeningen -                       9.887
Rabobank, rekening-couranten 8.829 4.474
Overige bankinstellingen 237 196

9.066 14.557

11. Overlopende activa 31-12-2018 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000

Vooruitbetaalde huren 11                    39
Lopende rente 210 237
Vooruitbetaalde kosten 17 86

238 362

12. EIGEN VERMOGEN Totaal
Herw.- Algemene Bestemmings Onverdeeld eigen
reserve reserve reserve Resultaat vermogen

Boekjaar 2018 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Balanswaarde per 1 januari -                   31.520             -                  291                   31.811              
Winstverdeling vorig boekjaar -                   291                  -                  (291) -                    
Dividenduitkering aan leden uit w.u. 2017 -                   -                   -                   -                    
Onverdeeld resultaat 2018 -                   -                   -                  300 300                   
Balanswaarde per 31 december -                   31.811             -                      300                   32.111              

Boekjaar 2017
Balanswaarde per 1 januari -                   30.173 -                  2.155 32.328
Winstverdeling vorig boekjaar -                   1.347 -                  (1.347) -                    
Dividenduitkering aan leden uit w.u. 2016 -                   -                   -                  (808) (808)
Onverdeeld resultaat 2017 -                   -                   -                  291 291
Balanswaarde per 31 december -                   31.520 -                  291 31.811

2018 2017
Het totaalresultaat bedraagt: * € 1.000 * € 1.000
- resultaat via resultatenrekening 300 291                  
- resultaat via vermogen

300 291

Solvabiliteit Univé Oost Brandverzekeraar N.V.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

De solvabiliteitsratio van de brandverzekeraar (na winstverdeling) bedraagt uitgaande van Solvency II ultimo 2018 204% (2017:208%). De 
Brandverzekeraar heeft een doelsolvabiliteitsratio van 200%. De minimale interne solvabiliteitsratio is vastgesteld op 150%.  Het kapitaal valt 
volledig onder de Tier 1 (permanent ter beschikking). Voor nadere detaillering wordt verwezen naar de paragraaf Risicomanagement.

Alle posities zijn kortlopend.
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13. TECHNISCHE VOORZIENINGEN

31-12-2018 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000

Stand per 1 januari 2.952 3.081               
Mutatie boekjaar (1) (129)
Stand per 31 december 2.951 2.952

Stand per 1 januari (18) (40)
Mutatie boekjaar 17 22
Stand per 31 december (1) (18)

Stand per 1 januari (9) (115)
Mutatie boekjaar *) 5 106
Stand per 31 december (4) (9)

2.946 2.925

De voorziening niet verdiende premies zijn afzonderlijk bepaald (post-voor-postmethode) en kortlopend van aard.

31-12-2018 31-12-2017
Branche * € 1.000 * € 1.000
Brand 883                  1.237               
(E).U.G. 553                  735                  
Storm 1.064               825                  
Allrisk 73                    56                    
Glas 19                    19                    
Overige -                       21                    
Schadebehandelingskosten 28                    31                    

2.620 2.924
Herverzekeringsdeel (654) (82)

1.966               2.842               

Specificatie uitloopresultaat oudere jaren Voorziening Geboekte Voorziening Uitloop- Uitloop-
BRUTO schade schaden schade resultaat resultaat
Schadejaar 31-12-2017 2018 31-12-2018 2018 2017

2014 e.o. 86 22 68                    (4) (6)
2015 32 20 11                    1 127
2016 637 417 185 35 25
2017 2.169 1.867 427 (125) -                    
2018 8.525 1.929

2.924 10.851 2.620 (93) 146

Specificatie uitloopresultaat oudere jaren Voorziening Geboekte Voorziening Uitloop- Uitloop-
AANDEEL HERVERZEKERAAR schade schaden schade resultaat resultaat
Schadejaar 31-12-2017 2018 31-12-2018 2018 2017

2014 e.o. -                   -                   -                  -                   -                    
2015 -                   -                   -                  -                   -                    
2016 -                   -                   -                  -                   -                    
2017 82                    102                  -                  20                     -                    
2018 2.195               654                  

82                    2.297               654                  20                     -                    

De voorziening te betalen schaden zijn afzonderlijk bepaald (post-voor-postmethode) en zijn overwegend kortlopend van aard.

Pakketkortingsreserve

Voor te betalen schaden

Termijnkortingsreserve

Voor niet verdiende premies

Premiereserve

Totaal niet verdiende premies
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Specificatie uitloopresultaat oudere jaren Voorziening Geboekte Voorziening Uitloop- Uitloop-
NETTO schade schaden schade resultaat resultaat

Schadejaar 31-12-2017 2018 31-12-2018 2018 2017

2014 e.o. 86 22 68                    (4) (6)
2015 32 20 11                    1                       127
2016 637 417 185                  35 25
2017 2.087 1.765 427 (105) -                    
2018 6.330               1.275               

2.842               8.554 1.966 (73) 146

Schadestatistiek
Afwikkeljaar

Schadejaar 0 1 2 3 4 e.o.

2014 7.915               1.809               498                  461                   22
2015 5.348               1.869               255                  20
2016 5.107               2.697               417
2017 4.837               1.867               
2018 8.525               

De bovengenoemde bedragen zijn exclusief herverzekering. Als gevolg van nasleep zijn incidenteel hoge schades danwel
negatieve schades mogelijk zichtbaar in oudere afwikkeljaren. Deze lasten, danwel baten, zijn van incidentele aard.

14. VOORZIENINGEN Balans- Balans-
waarde Ontrekking Dotatie vrijval waarde
per 1-1 per 31-12

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Boekjaar 2018
Pensioenverplichtingen* 929 (33) 49                    0 945

Jubilea-uitkeringen 173 (14) 27 (9) 177                   

Voorziening zorgplicht 495                  (466) 0 -                   29                     

Reorganisatievoorziening 1.924               (1.532) 16                    -                   408                   

Latente belastingen
Egalisatiereserve*) 148 (74) -                  -                   75                     
Obligaties 154 (94) -                  -                   60                     
Aandelen 8                      -                   3                      -                   11                     
Pensioenen 71 (31) -                  -                   40                     

381 (199) 3 -                   185

Totaal Voorzieningen 3.902 (2.244) 95 (9) 1.744                

Mutatie in het boekjaar

Toereikendheidstoets: de toereikendheidstoets op de technische voorzieningen is kwantitatief uitgevoerd. De toereikendheidstoets 
uitgevoerd door de Acuariële Functie heeft aangetoond dat zowel de premievoorziening als schadevoorziening voor de 
jaarrekeningsgrondslagen toereikend zijn ultimo boekjaar.
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Balans- Balans-
waarde Ontrekking Dotatie vrijval waarde
per 1-1 per 31-12

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Boekjaar 2017
Pensioenverplichtingen* 2.244 (98) -                  (1.217) 929                   

Jubilea-uitkeringen 301 (20) 19 (127) 173                   

Voorziening zorgplicht -                   -                   495 -                   495                   

Reorganisatievoorziening 89                    (89) 1.924               -                   1.924                

Latente belastingen
Egalisatiereserve*) 418                  (269) -                  -                   148                   
Obligaties 237                  (83) -                  -                   154                   
Aandelen -                   -                   8                      -                   8                       
Pensioenen 165                  (93) -                  -                   72                     

820 (446) 8 -                   381

Totaal Voorzieningen 3.454 (653) 2.446 (1.344) 3.902                

De voorzieningen zijn deels langlopend (pensioen/jubilea) en deels kortlopend van aard (zorgplicht/reorganisatie)
Vanaf boekjaar 2018 zijn de latente belastingen vastgesteld tegen een Vpb-tarief dat geldt vanaf 2021: 20,5% (2017: 25%).
Voor 2018 en 2017 geldt dat de volgende de opbouw van de verplichting als volgt weer te geven is:

Balans- Balans-
waarde waarde

31-12-2018 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000

Pensioenvoorziening RJ271
Waarde voorziening begin boekjaar 929                  2.244               
Effect rente en sterftetafel 49 (26)
Betaalde jaarlijkse vergoeding (33) (72)
Effect aanpassing kosten% en vvp asr -                   (1.217)
Waarde voorziening einde boekjaar 945                  929                  

De ontwikkeling van de gebruikte disconteringsvoet in de afgelopen jaar is als volgt: 2016 1,81%
2017 1,97%
2018 1,75%

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2018 31-12-2017
15. Belastingen * € 1.000 * € 1.000
Loonheffing 413                  469                  
Assurantiebelasting 220 210

633                  679                  

*) Egalisatiereserve: Reserve door een verzekeringsmaatschappij uit het bedrijfsoverschot in de gunstige jaren gevormd om eventuele 
verliezen in de volgende jaren op te vangen (alleen fiscaal).

Mutatie in het boekjaar

Het rente-effect dat getoond wordt in het mutatieoverzicht wordt bepaald door de reguliere oprenting (door tijd) en wijziging 
in de rentecurve.
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31-12-2018 31-12-2017
16. Overige schulden * € 1.000 * € 1.000

Vakantierechten e.d. 675                  770                  
Accountantskosten 86                    95                    
Bestuurskosten 107                  48                    
Univé; afrekening UVM - doorbelasting kosten 608                  648                  
Dividenduitkering aan leden* 808                  808                  
Crediteuren 276                  63                    
Diversen 165                  216                  

2.725               2.648               

* de uitkering aan leden zal niet binnen 1 jaar worden uitgekeerd.

17. OVERLOPENDE PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000

Vooruitontvangen premie 7.885               7.417               
Onverdiende provisie bemiddeling 763                  737                  

8.648               8.154               

De overlopende activa is van kortlopende aard.

Niet in de balans opgenomen regelingen, verplichtingen en rechten

Univé Oost is meerjarige huurcontracten aangegaan met betrekking tot haar gehuurde panden.
De huurcontracten variëren van een jaar tot maximaal vijf jaar.
De toekomstige huurverplichtingen zijn:

2019 288.000       
2020 258.000       
2021 224.000       
2022 207.000       

Univé Oost is langlopende leaseverplichtingen aangegaan met betrekking tot personenauto's, allen met een 
looptijd korter dan vijf jaren. De toekomstige leaseverplichtingen zijn:

2019 216.000€      2018 310.000€         
2020 89.000€        2019 173.000€         
2021 68.000€        2020 48.000€           
2022 16.000€        2021 26.000€           

Univé Oost is een langlopend leaseverplichting aangegaan met betrekking tot printers met een 
looptijd t/m 01-2022. Het jaarlijkse leasebedrag bedraagt circa € 82.000 (2017: € 83.000).

Geoormerkt vermogen Coöperatie Univé:
Een deel van het vermogen van Coöperatie Univé U.A. (per 31 december 2018: € 52,7 miljoen)  is aangemerkt als ’geoormerkt vermogen’. 
Dit vermogen is afkomstig uit de voormalige Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen Univé Her U.A. en Univé Stormher U.A. Het aandeel 
van de voormalige leden van Her/Stormher is bepaald op basis van de verhouding van de door het desbetreffende lid in het boekjaar 2011 
betaalde herverzekeringspremie. Het Bestuur van Coöperatie Univé kan op voorstel van de Univé formule adviesraad besluiten tot 
aanwending van (een deel van) het geoormerkt vermogen voor investeringen ten behoeve van de Regionale Univé’s dan wel tot overboeking 
van (een deel van) het geoormerkt vermogen op de gezamenlijke ledenrekening respectievelijk de individuele ledenrekeningen van de Her-
leden. Het saldo wordt jaarlijks verhoogd of verlaagd overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex “Alle 
huishoudens”  van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertoont.
Per 31 december 2018 bedraagt het aandeel van Univé Oost in het geoormerkt vermogen  € 5,9 miljoen (31 december 2017: € 6,1 miljoen).

In verband met de onverzekerbaarheid van terrorisme is Univé Oost lid van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT). De NHT biedt herverzekeringsdekking voor terrorismeschaden tot maximaal € 1 miljard per kalenderjaar. De 
eerste layer hiervan - tot € 200 miljoen - betreft een gepoolde capaciteit, opgebouwd door de aangesloten verzekeraars. Univé Oost heeft in 
deze eerste layer een eigen aandeel. In geval van een gedekte schade bij de NHT is dit het maximumbedrag dat Univé Oost in enig jaar als 
gevolg van terrorisme aan eigen risico draagt, ongeacht of de schade haar eigen polishouders of die van andere bij de NHT aangesloten 
verzekeraars treft. 
Het deelnamepercentage van Univé Oost in de bijdrage van de premie bedraagt  0,12357% (2017: 0,12477%). 
in de totale capaciteit die de deelnemende verzekeraars in enig jaar ter  beschikking stellen aan de NHT.

De boekwaarde van de kortlopende schulden benaderd de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten.

vorig boekjaar:

Voorzover gebruik wordt gemaakt van de rekening-courant faciliteit bij Bank Ten Cate & Cie dient de beleggingsportefeuille hierbij als 
onderpand. Ultimo 2018 wordt geen (2017: geen) gebruik gemaakt van de rekening-courant faciliteit.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

18. Verdiende premies eigen rekening * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Premie
Geboekte brutopremie 18.947 18.583
Geboekte termijnkorting (332) (314)
Geboekte pakketkorting (1.055) (926)

17.560 17.343
Wijziging technische voorziening niet
verdiende premies:
Bruto 1 129
Termijnkorting (17) (22)
Pakketkorting (5) (106)

(21) 1
17.539 17.344

Herverzekeringspremie (2.535) (2.174)

Premie eigen tekening 15.004 15.170

19. Toegerekende opbrengst uit beleggingen 2018 2017
* € 1.000 * € 1.000

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 17 (7)

Betreft in 2018 0,32% rendement op beleggingen over de gemiddelde hoogte van de technische voorzieningen (vorig jaar -0,11%).

20. Schaden eigen rekening 2017
Aandeel Schaden Schaden

Bruto- herverze- eigen eigen
schaden keraar rekening rekening
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Brand 1.886 10                    1.876 1.790
Storm 5.491 2.849               2.642 1.184
(E).U.G. 2.248 -                   2.248 2.600
Allrisk 640 -                   640 636
Glas 195 -                   195 182
Overige 89 10                    79 50
Mutatie schadereserve schadebehandelingkosten (2) -                   (2) 4

10.547 2.869               7.678 6.446

20172018

2018

76



Coöperatie Univé Oost U.A.
Jaarverslag 2018

21. Resultaat uit assurantiebemiddeling
Provisie/fee bemiddelingsactiviteiten * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Univé Verzekeringen 7.000 6.642
Overige maatschappijen 1.148 1.175

8.148 7.817
Mutatie onverdiende provisie bemiddeling (5) 99

8.143 7.916

22. Bedrijfskosten
Acquisitiekosten * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Marketingkosten UVM 230 202
Overige acquisitiekosten 509 555

739 757

Personeelskosten
Salarissen minus ziekengeld 5.993 6.354
Pensioenlasten 865 818
Mutatie voorziening pensioenkosten (ASR) (33) (1.315)
Overige sociale lasten 985 1.016
Kosten jubilea-uitkeringen 18 (108)
Opleidingskosten 148 370
Reis- en verblijfkosten 600 636
Uitzendkrachten/inhuur 852 313
Afvloeiingskosten personeel 16 1.950
Diverse personeelskosten 527 489

9.971 10.523

119,6 125,2

Afschrijvingskosten * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Goodwill 53  53  
Inventarissen 66 46
Computerapparatuur 20 15
Vervoersmiddelen 1 2
Huurdersbelang 112 62

252 178

Overige beheerskosten * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Toezichtskosten RvC en Ledenraad 349 243
Kosten overige bedrijfsmiddelen 1.093 1.086
Kantoorkosten 220 187
Huisvestingskosten 910 913
Overige technische lasten eigen rekening 80 78
Accountants- en advieskosten ** 539 516
Overige kosten 840 1.762     

4.031 4.785

2017

2017

2018

2018

2018 2017

2018

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's), allen in 
het binnenland werkzaam.

2017
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Bezoldiging van bestuurders en vergoeding voor commissarissen en Ledenraad
De bezoldigingen/vergoedingen met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen van de huidige bestuurders, 
commissarissen en Ledenraad die in het boekjaar ten laste van de onderneming  zijn gekomen, 
bedragen voor de bestuurders € 389.000 (vorig jaar € 374.000) en voor commissarissen/
Ledenraad € 184.000 (vorig jaar € 205.000). 

** Toelichting accountantskosten
Huisaccountant Huisaccountant

KPMG Derden KPMG Derden
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Accountantskosten jaarwerk lopend jaar 126 110
Accountantskosten jaarwerk oude jaren 11 7

137 -  117 -  

23. Opbrengsten uit beleggingen
Overige beleggingen * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Obligaties 518 539
Aandelen/fondsen 17
(Hypothecaire) leningen 3 16

538 555

Gerealiseerde resultaat op beleggingen
Gerealiseerd resultaat op beleggingen 7  0

2018 2017
* € 1.000 * € 1.000

24. Niet gerealiseerde winst op beleggingen 103 19

Betreft de mutatie in het verschil tussen de aankoopwaarde en de actuele waarde van de aandelen,  obligaties en
overige fin.beleggingen.

2018 2017
25. Beleggingslasten * € 1.000 * € 1.000
Kosten beleggingen (99) (88)
Gerealiseerd verlies op obligaties/aandelen (41) (49)

(140) (137)

2018 2017
* € 1.000 * € 1.000

26. Niet gerealiseerde verlies op beleggingen (644) (588)

Betreft de mutatie in (taxatie)waarde van de gebouwen € -70.000 (vorig jaar € -125.000).
Betreft de mutatie in het verschil tussen de aankoopwaarde en de actuele waarde van de beleggingen € 574.000 (vorig jaar € 463.000).

2017

2018 2017

2018
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27. Andere baten
Overige rentebaten * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Banken 4 17
Overige rentebaten 4                      1                       

8 18

Overige andere baten
Overige 9 17

28. Andere lasten
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Overige rentelasten 38                    7                       
38                    7                       

Overige andere lasten
Overige 11                    10                     

29. Vennootschapsbelasting
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Resultaat voor belastingen 308 264

(77) (67)
Dividendvrijstelling 99 97                     
Niet aftrekbare kosten (2) (7)
Investeringsaftrek -                   4
Tariefsaanpassing lat.bel.(van 25% naar 20,5%) (32) -                    
Correctie oude jaren 4 -                    
Totale winstbelasting (8) 27

Acuut verschuldigde belastingen boekjaar -                   -                    
Correctie oude jaren 4
Mutatie latente belastingen (12) 27

Totale winstbelasting (8) 27

2018

2017

2017

2018

De effectieve belastingdruk over 2018 bedraagt 2,6% negatief (2017: 10,2%). 

2018 2017

Belasting berekend tegen het vaste tarief 
vennootschapsbelasting van 20% á 25%
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Coöperatie

Univé Oost U.A.

Enkelvoudige

J A A R R E K E N I N G
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Rapport Coöperatie Univé Oost U.A.

Algemeen

COÖPERATIE UNIVÉ Oost U.A.
De maatschappij is de moedermaatschappij van Univé Oost Brandverzekeraar N.V., Univé Oost Bemiddeling B.V.
en Univé Oost Organisatie B.V.
De Coöperatie heeft een drietal bestuursorganen, te weten; een Raad van Bestuur, een Raad van Commissarissen en
een Ledenraad.

Voorgestelde winstverdeling 2018 * € 1.000

De winst- en verliesrekening over het jaar 2018 sluit met een resultaat van: 300

Door de Raad van Bestuur zal aan de Ledenraad worden voorgesteld het volledige bedrag ten gunste van de Algemene
Reserve te brengen. Het voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.

De voorgestelde winstverdeling 2017 is conform het voorstel aangenomen (Ledenraad: 7 juni 2018).
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Jaarrekening Coöperatie Univé Oost U.A. (enkelvoudig )

ACTIVA * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Beleggingen
Terreinen en gebouwen (1)
Gebouwen voor eigen gebruik 1.405 2.025

Deelnemingen (2)
Deelnemingen 25.303 24.348

Overige financiële beleggingen (3)
Obligaties 722                -               
Aandelen 631                -               
Vorderingen uit hypothecaire leningen -                 255
Overige financiële beleggingen 45                  50                

1.398 305
28.106 26.678

Vorderingen
Rekening-courant groepsmaatschappijen (4) 255 1.207           
Vorderingen uit belastingen (5) 1.173             1.036           

1.428 2.243           

Overige activa
Liquide middelen (6) 3.641 5.665

Totaal activa 33.175 34.586

Balans per 31 december 2018
(voor winstbestemming)

31-12-2018 31-12-2017
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PASSIVA * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Eigen vermogen (7)
Algemene reserve 31.811 31.520
Onverdeelde winst 300 291              

32.111 31.811

Voorzieningen (8)
Belastingen 186                381              
Deelnemingen -                 1.381

186 1.762

Kortlopende schulden (9)
Rekening-courant groepsmaatschappijen 69 79                
Overige schulden 809                934              

878 1.013

Totaal passiva 33.175 34.586

(0)

31-12-201731-12-2018
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* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Bedrijfskosten (10)
Acquisitiekosten (50) (34)
Personeelskosten (228) 969
Afschrijvingen (3) (1)
Overige beheerskosten (569) (593)

(850) 341

Opbrengsten uit beleggingen (11)
Opbrengsten uit deelnemingen 855 (45)
Opbrengsten uit andere beleggingen:
- Terreinen en gebouwen 194 252
- Overige beleggingen 7 15
Gerealiseerd resultaat op beleggingen -                 -               

1.056 222

Niet gereal. winst op beleggingen (12) -                 -               

Beleggingslasten (13) (53) (164)

Niet gereal. verlies op beleggingen (14) (124) (125)

Andere baten (15)
Overige rentebaten 1 4
Overige andere baten 9                    4                  

10 8

Andere lasten (16)
Overige rentelasten (16) (2)
Overige andere lasten -                 -               

(16) (2)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen 23 280

Vennootschapsbelasting 277 11

Resultaat na belastingen 300 291

Toelichting algemeen

2018 2017

Winst- en verliesrekening over 2018
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ALGEMEEN

Doelstelling
De Coöperatie heeft ten doel het beheer, het bestuur en de financiering van de met haar verbonden ondernemingen. De
Coöperatie neemt bij bestuur van de met haar verbonden ondernemingen mede het belang van deze ondernemingen in
acht.
De coöperatie heeft voorts ten doel:
a. te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden door het behartigen van de belangen van haar leden

inzake diverse soorten verzekeringen en inzake het verlenen van financiële diensten, krachtens overeenkomsten,
anders dan van verzekering, met haar leden gesloten in de bedrijven die zij te dien einde te hunnen behoeve doet
uitoefenen;

b. het bevorderen van de eenheid en samenwerking van en tussen de bedrijven;
c. het bevorderen van een uniforme werkwijze binnen de bedrijven.

De jaarrekening is opgemaakt op 29 mei 2019.

Juridische structuur

De Coöperatie Univé is statutair gevestigd te Groenlo (Barkenkamp 11).
KvK-nummer Coöperatie Univé Oost U.A.: 06023266

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Algemeen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VAN BELASTINGBEPALING

Vennootschapsbelasting

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en 
winst-en-verliesrekening, met uitzondering van de hierna genoemde grondslagen.

Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen van Coöperatie Univé Oost en de partijen waarop een groepsmaatschappij van Coöperatie Univé Oost direct of 
indirect zeggenschap uitoefent, worden aangemerkt als verbonden partij van Coöperatie Univé Oost UA. Doordat indirect zeggenschap wordt 
uitgeoefend op de Coöperatie Univé of op één van haar groepsmaatschappijen wordt dit eveneens aangemerkt als verbonden partij van 
Coöperatie Univé Oost. Vanuit de natuurlijke personen wordt de Raad van Bestuur gezien als verbonden partij.
Alle transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van het 'at arms length'-principe.

Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.

De structuur van Univé Oost bestaat uit de Coöperatie Univé Oost U.A., met daaronder de bedrijven Univé Oost Brandverzekeraar N.V., 
Univé Oost Bemiddeling B.V en Univé Oost Organisatie B.V. De Coöperatie Univé Oost treedt op als bestuurder voor alle binnen de 
organisatie van Univé Oost opererende rechtspersonen. Het onderlinge karakter is gewaarborgd door het feit, dat de leden-verzekerden lid 
zijn van de Coöperatie Univé Oost U.A. en daarmee hun zeggenschap in de organisatie behouden. Ten aanzien van de bestuursorganen is 
gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur (tevens directie), een Raad van Commissarissen en een Ledenraad.

De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en 
geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt terzake de voorgestelde winstverdeling in aanmerking genomen. Bij de 
berekening wordt het nominale tarief gehanteerd. De Coöperatie U.A. maakt deel uit van de fiscale eenheid met de overige Univé Oost 
werkmaatschappijen.

Financiële instrumenten
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridische vorm.

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis 
van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan de grondslagen voor Groepsmaatschappijen en deelnemingen in de 
geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming in de resultaten van 
deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en 
tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

87



Coöperatie Univé Oost U.A.
Jaarverslag 2018

Toelichting op de balans

BELEGGINGEN

1. Terreinen en gebouwen

Gebouwen voor eigen gebruik Balans- Waarde- Balans-
waarde per Aankopen Verkopen mutatie waarde per

Boekjaar 2018: 31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Oldenzaal 550 -                 (550) -               -                   
Hengelo (ov) 205 -                 -                 -               205              
Groenlo 1.270 -                 -                 (70) 1.200           

2.025 -                 (550) (70) 1.405

Balans- Waarde- Balans-
waarde per Aankopen Verkopen mutatie waarde per

Boekjaar 2017: 31-12-2016 2017 2017 2017 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Oldenzaal 675 -                 -                 (125) 550              
Hengelo (ov) 205 -                 -                 -               205              
Groenlo 1.270             -                 -                 -               1.270           

2.150 -                 -                 (125) 2.025

Groenlo is ultimo 2018 getaxeerd, Hengelo ultimo 2016.
De gebouwen worden verhuurd aan de Organisatie BV.

€ in 2018 € in 2017
De historische aanschafwaarde bedraagt ultimo boekjaar: 4.614.000      6.629.000    
De verzekerde waarde bedraagt ultimo boekjaar: 4.949.000      7.510.000    

2. Deelnemingen Univé Univé Oost Univé Oost Univé Oost
Pensioen Brand- Bemiddeling Organisatie Totaal

BV verz. NV BV BV
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Balanswaarde per 1 januari 2018 -                 24.248           -                     100              24.348
Dividenduitkering leden over 2017 -                 -                 -                 -               -               
Resultaat deelnemingen 2018 -                 (1) 856 -               855
Storting in 2018 100                100              
Balanswaarde per 31 december 2018 -                 24.247           956                100              25.303

Univé Univé Oost Univé Oost Univé Oost
Pensioen Brand- Bemiddeling Organisatie Totaal

BV verz. NV BV BV
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Balanswaarde per 1 januari 2017 -                     24.396           109                -               24.505
Dividenduitkering leden over 2016 -                     (1.593) -                 -               (1.593)
Resultaat deelnemingen -                     1.445             (109) -               1.336
Storting in 2017 100              100
Balanswaarde per 31 december 2017 -                     24.248           -                 100              24.348

De Coöperatie heeft een deelneming samen met 10 andere Regionale Univé's in Univé Pensioen B.V..
De deelneming heeft een inbrengwaarde van 1 Euro.
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3. Overige financiële beleggingen
Aanschaf- Balans- Aankopen / Herwaar- Balans-

waarde waarde verstrek- Verkopen / dering / waarde
31-12-2018 31-12-2017 kingen aflossingen afboeking 31-12-2018

Boekjaar 2018: * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Obligaties *) 727              -                 727                (5) 722              
Aandelen/fondsen **) 678              -                 691                (13) (47) 631              
Hypothecaire leningen ***) -               255 -                 (255) -               -               
Overige beleggingen ***) 75                50                  -                 (5) -               45

753              305 1.418 (273) (52) 1.398

Aanschaf- Balans- Aankopen / Herwaar- Balans-
waarde waarde verstrek- Verkopen / dering / waarde

31-12-2017 31-12-2016 kingen aflossingen afboeking 31-12-2017
Boekjaar 2017: * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

-               
Hypothecaire leningen ***) 255 255 -                 -                 -               255
Overige beleggingen ****) 75                55                  -                 (5) -               50

330              310 -                 (5) -               305

Overzicht credit rating obligaties Balans- Balans-
waarde waarde

31-12-2018 31-12-2017
* € 1.000 * € 1.000

AAA (-) 131                -                 
AA (+/-) 164                -                 
A (+/-) 331                -                 
BBB (+/-) 96                  -                 

722                -                 

Op basis van de waardebepaling kan voor de financiële beleggingen het volgende worden weergegeven:

**) Ultimo 2018 bedroeg de aanschafwaarde van de aandelen/fondsen € 678.000 (2017: € nihil).
***) De hypothecaire leningen zijn in 2018 geheel afgelost.

Op basis van de waardebepaling kan voor de financiële beleggingen het volgende onderscheid worden gemaakt:
Directe Afgeleide Modellen en

marktnoteringen marktnoteringen technieken
31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018

* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Obligaties 722 -                 -                 
Aandelen 631 -                 -                 

1.353 -                 -                 

*) Ultimo 2018 bedraagt de nominale waarde en de aanschafwaarde respectievelijk € 681.000
    (2017: € nihil ) en € 727.000 (2017: € nihil). De obligaties worden gewaardeerd tegen actuele waarde.

****) betreft een renteloze lening met een nomiale waarde van € 45.000 met een resterende looptijd van 10 jaar met verplichte
        jaarlijkse aflossing. De hoofdsom was € 75.000.
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Balans- Balans-
waarde waarde

VORDERINGEN 31-12-2018 31-12-2017
4. Rekening-courant groepsmaatschappijen * € 1.000 * € 1.000
Univé Oost Brandverzekeraar N.V., in rek.cour. -                 66                  
Univé Oost Organisatie B.V., in rek.cour. -                 1.141             
Univé Oost Bemiddeling B.V., in rek.cour. 255                -                 

255                1.207             

5. Vorderingen uit belastingen
Vennootschapsbelasting 838 493
Latente belastingen
Verschuldigd per 1 januari 543 549
Mutatie boekjaar (208) (6)

335 543                

Vordering per 31 december 1.173             1.036             

OVERIGE ACTIVA
6. Liquide middelen
Rabobank, rekening-courant 3.548             -                 
Spaarrekeningen -                 5.665
BankTenCate, te beleggen gelden 93                  -                 

3.641 5.665

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Vanaf boekjaar 2018 zijn de latente belastingen 
vastgesteld tegen een Vpb-tarief dat geldt vanaf 2021: 
20,5% (2017: 25%).

De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de 
reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de 
vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor 
oninbaarheid zijn gevormd. 
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7. EIGEN VERMOGEN Totaal
Herw. Algemene Onverdeelde eigen 

reserve reserve winst vermogen
Boekjaar 2018 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Balanswaarde per 1 januari -  31.520 291 31.811
Winstverdeling vorig boekjaar -  291 (291) -  
Dividenduitkering aan leden uit w.u. 2017 -  -  -  -  
Onverdeeld resultaat 2018 -  -  300 300
Balanswaarde per 31 december -  31.811 300 32.111

Boekjaar 2017
Balanswaarde per 1 januari -  30.173 2.155 32.328
Winstverdeling vorig boekjaar -  1.347 (1.347) -  
Dividenduitkering aan leden 2016 -  -  (808) (808)
Onverdeeld resultaat 2017 -  -  291 291
Balanswaarde per 31 december -  31.520 291 31.811

2018 2017
Het totaal resultaat bedraagt
- resultaat via resultatenrekening 300  291  
- resultaat via vermogen -  -  

300  291  

8. VOORZIENINGEN Balans- Balans-
waarde Ontrekking Dotatie vrijval waarde
per 1-1 per 31-12

Boekjaar 2018 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Latente belastingen
Egalisatiereserve*) 148  (74) -  75  
Obligaties 154  (94) -  -  60  
Aandelen 8   - 3 -  11  
Pensioenen 72 (31) -  -  40

381 (199) 3 -  186
Voorziening deelnemingen
Univé Oost Organisatie B.V. -  -  -  -  -  
Univé Oost Bemiddeling B.V. 1.381 (1.381) -  -  -  

1.381 (1.381) -  -  -  

Balans- Balans-
waarde Ontrekking Dotatie vrijval waarde
per 1-1 per 31-12

Boekjaar 2017 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Latente belastingen
Egalisatiereserve*) 418  (269) -  148  
Obligaties 237  (83) -  -  154  
Aandelen -  -  8  -  8  
Pensioenen 165 (93) -  -  72  

820 (446) 8 -  381
Voorziening deelnemingen
Univé Oost Organisatie B.V. 943 (943) -  -  -  
Univé Oost Bemiddeling B.V. -  -  1.381 -  1.381

943 (943) 1.381 -  1.381

Voorziening deelneming t.b.v. Univé Oost Bemiddeling B.V. is het gevolg van het negatieve eigen vermogen van deze deelneming. Dit is 
ontstaan uit een negatief resultaat i.v.m. een gevormde (deels doorbelaste) reorganisatievoorziening. Het bestuur heeft besloten om de 
voorziening op te heffen en daarvoor een kapitaalstorting te doen vanuit de Coöperatie.

Onverdeeld resultaat
Voorstel tot resultaatbestemming 2018
De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Ledenraad voor het resultaat na belastingen 
over 2018 als volgt te bestemmen: een bedrag van EUR 300.000 volledig toe te voegen aan de overige reserves.

Mutatie in het boekjaar

Mutatie in het boekjaar
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De voorzieningen zijn overwegend langlopend. Balans- Balans-
waarde waarde

9. KORTLOPENDE SCHULDEN per 31-12 per 1-1
Rekening-courant groepsmaatschappijen
Univé Oost Brandverzekeraar N.V., in rek.cour. -                 79                  
Univé Oost Organisatie B.V., in rek.cour. 69                  -                 

69                  79                  

De rente op de rekening-courant van de groepsmaatschappijen bedraagt het Euribortarief per 31 december + 0,5% opslag.

Balans- Balans-
waarde waarde

Overige schulden
Uitkering aan leden* 808                808                
Overige 1                    126                

809                934                

* de uitkering aan leden zal niet binnen 1 jaar worden uitgekeerd.

Niet in de balans opgenomen regelingen, verplichtingen en rechten

Coöperatie Univé Oost U.A. is hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiende uit de fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting en omzetbelasting met haar groepsmaatschappijen.

Voorziening deelneming t.b.v. Univé Oost Organisatie B.V. was het gevolg van het negatieve eigen vermogen 
van deze deelneming. Dit was ontstaan uit een foutherstel ingevolge een getroffen pensioen-voorziening in het 
kader van RJ271. 

De boekwaarde van de kortlopende schulden benaderd de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten.

*) Egalisatiereserve: Reserve door een verzekeringsmaatschappij uit het bedrijfsoverschot in de gunstige jaren gevormd om eventuele 
verliezen in de volgende jaren op te vangen (alleen fiscaal).

Binnen de Univé Oost Organisatie B.V. staan een drietal waarborgsommen genoteerd in de vorm van een bankverklaring, die zijn als 
garantie verstrekt onder de naam van de Coöperatie Univé Oost U.A.

Vanaf boekjaar 2018 zijn de latente belastingen vastgesteld tegen een Vpb-tarief dat geldt vanaf 2021: 20,5% (2017: 25%).
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Toelichting op de winst- en verliesrekening

10. Bedrijfskosten
Acquisitiekosten * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
(Doorbelaste) acquisitiekosten 50 34

Personeelskosten
(Doorbelaste) personeelskosten 228 (969)

Afschrijvingskosten
(Doorbelaste) afschrijvingskosten 3 1

Overige beheerskosten
Doorbelaste kosten R.v.C. / Ledenraad 349 243
(Doorbelaste) overige beheerskosten 220 350

569 593
850 (341)

In 2017 zijn binnen deze maatschappij geen personeelsleden in dienst geweest (in 2016: idem).

11. Opbrengsten uit beleggingen
* € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000

Opbrengsten uit deelnemingen
Univé Oost Brandverzekeraar N.V. (1) 1.445
Univé Oost Bemiddeling B.V. 856 (1.490)
Univé Oost Organisatie B.V. -                 -               

855 (45)

Terreinen en gebouwen
Huur derden -                 -               
Intern toegerekend 194 252

194 252
Overige beleggingen
Aandelen/fondsen 1                    -               
Obligaties 3                    
(Hypothecaire) leningen 3 15

7 15

Gerealiseerd resultaat op beleggingen
Gerealiseerd resultaat op aandelen en ov.fin.beleggingen -                 -               

2018 2017
* € 1.000 * € 1.000

12. Niet gereal. winst op beleggingen -                 -               

Betreft de mutatie in het verschil tussen de aankoopwaarde en de actuele waarde van de aandelen en overige financiële beleggingen.

2018 2017
13. Beleggingslasten * € 1.000 * € 1.000

Kosten beleggingen (53) -               
Gerealiseerd verlies op obligaties -                 (164)

(53) (164)

2017

2018 2017

2018
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2018 2017
* € 1.000 * € 1.000

14. Niet gereal. verlies op beleggingen (124) (125)

Betreft de mutatie in (taxatie)waarde van de gebouwen € -70.000 (vorig jaar € -125.000).
Betreft koersverliezen op effecten € -54.000 (vorig jaar € 0).

15. Andere baten
Overige rentebaten * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000 * € 1.000
Overige 1                    4                  

1 4

Overige andere baten
Overige 9                    4                  

16. Andere lasten
Overige rentelasten 16                  2                  

16                  2                  

Overige andere lasten
Overige -                 -               

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Univé Oost Coöperatie U.A. vormt samen met Univé Oost Brandverzekeraar N.V., Univé Oost Bemiddeling B.V. en Univé Oost Organisatie 
B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

De berekening van de latentie en de fiscale positie vindt plaats in de Coöperatie. De afdracht van de werkmaatschappijen vindt plaats via de 
Coöperatie door middel van rekening courant.

2018 2017

2018 2017
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HANDTEKENINGEN

Raad van Bestuur

en

Raad van Commissarissen
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Groenlo, 29 mei 2019
Coöperatie Univé Oost U.A.

B.C. Reinders  J.T. Haandrikman
(voorzitter Raad van Bestuur) (lid Raad van Bestuur)

R.A.L. Heijn K.M. Lamp
(voorzitter Raad van Commissarissen) (vice-voorzitter Raad van Commissarissen)

J.P.M. Scheinck A.G. de Meij
(lid Raad van Commissarissen) (lid Raad van Commissarissen)

J.H. Uenk A.H.J.M. Tönissen
(lid Raad van Commissarissen) (lid Raad van Commissarissen)
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O V E R I G E    G E G E V E N S
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Geconsolideerde winstbestemming

De statuten van de maatschappij bevatten m.b.t. 'resultaat' en 'uitsluiting aansprakelijkheid' de volgende bepalingen:

Artikel 39: Resultaat
Omtrent bestemming van een eventueel positief resultaat, besluit de Ledenraad op voorstel van het Bestuur, gehoord 
de Raad van Commissarissen.

Artikel 42: Uitsluiting aansprakelijkheid
Een lid is niet verplicht tot bijdrage in enig tekort van de Coöperatie voor zover dit tekort de door het desbetreffende lid 
verschuldigde financiële verplichtingen tegenover de Coöperatie te boven gaat.

Winstverdeling 2018 (voorstel)

In de jaarrekening van 2018 is onderstaande - voorgestelde - winstverdeling nog niet verwerkt:

* € 1.000
De te verdelen winst bedraagt: 300

Uitkering aan leden -  
Toevoeging aan het eigen vermogen 300

300
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: de algemene ledenvergadering en de raad van commissarissen van Coöperatie Univé 
Oost U.A. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en samenstelling van het vermogen van Coöperatie Univé Oost U.A. (hierna: 
Univé Oost) per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. 

Wat we gecontroleerd hebben 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Univé Oost te Groenlo gecontroleerd. 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018; 
2 de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018; 
3 het geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018; en 
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
Wij zijn onafhankelijk van Univé Oost zoals vereist in de Europese verordening betreffende 
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van 
openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Coöperatie Univé Oost U.A. 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Controleaanpak 

Samenvatting 

Materialiteit 

— Materialiteit van EUR 300 duizend. Bij de bepaling van de materialiteit is uitgegaan van 1,6% van de bruto 
verdiende premies. 

Groepscontrole 
— Wij hebben 100% van de groep gecontroleerd. 

Kernpunt in de controle 

— Waardering van de technische voorziening voor te betalen schaden. 

Goedkeurend oordeel 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 300 duizend (2017: EUR 300 duizend). De 
materialiteit voor 2018 is gebaseerd op 1,6% van de bruto verdiende premies (2017: 1,6%). 
Dit is in lijn met de toegepaste benchmark in 2017. 
Wij beschouwen de verdiende premies van de belangrijkste werkmaatschappij zijnde Univé 
Oost Brandverzekeraar N.V. als de meest geschikte benchmark, omdat de bruto verdiende 
premies een belangrijk kengetal betreffen voor de aard en omvang van de activiteiten van 
schadeverzekeraars. 
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening 
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 
Wij hebben met de raad van commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle niet-
gecorrigeerde afwijkingen boven de EUR 15 duizend rapporteren aan hen alsmede kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

Reikwijdte van de groepscontrole 
Coöperatie Univé Oost U.A. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten 
(groepsonderdelen). De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening van Coöperatie Univé Oost U.A. 
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De groepscontrole heeft zich met name gericht op de controle van de jaarrekening van Univé 
Oost Brandverzekeraar N.V. Daarnaast hebben we alle groepsonderdelen, inclusief Univé 
Oost Bemiddeling B.V., Univé Oost Organisatie B.V. en de Coöperatie Univé Oost U.A. 
enkelvoudig voor zowel consolidatie- als statutaire doeleinden gecontroleerd. Wij hebben bij 
alle entiteiten de controlewerkzaamheden zelf uitgevoerd. 
Door bovengenoemde werkzaamheden bij de groepsonderdelen hebben wij voldoende en 
geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep 
verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening. 

Reikwijdte van onze controle ten aanzien van fraude 
Op basis van de Nederlandse controlestandaarden zijn wij verantwoordelijk voor het 
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen 
afwijkingen van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten. In het 
bepalen van onze controlewerkzaamheden maken we gebruik van de evaluatie van 
management in relatie tot frauderisicomanagement (preventie, detectie en respons) inclusief 
ethische normen die een eerlijke cultuur bewerkstelligen.  
Tijdens het identificeren van frauderisico’s hebben wij frauderisicofactoren geëvalueerd, 
welke we met de raad van bestuur en met de Audit- en Risicocommissie (ARC) hebben 
besproken. Frauderisicofactoren zijn gebeurtenissen en omstandigheden die duiden op een 
stimulans of druk om fraude te plegen of die een gelegenheid scheppen om te frauderen. We 
hebben ook factoren ingeschat in relatie tot het niet voldoen aan wet- en regelgeving die 
direct of indirect van invloed zijn op de jaarrekening.  
Wij hebben, op basis van de controlestandaard het frauderisico ten aanzien van het 
doorbreken van interne beheersing door management geadresseerd.  
In onze controlewerkzaamheden hebben we de interne beheersing relevant voor het 
mitigeren van deze frauderisico’s geëvalueerd en gegevensgerichte controlewerkzaamheden 
verricht. Deze gegevensgerichte werkzaamheden bestonden onder andere uit: 

— het evalueren van de werkzaamheden van de eerste en tweede lijn op de toetsing van de 
interne controles die door Univé Oost zijn uitgevoerd ter detectie en ter voorkoming van 
fraude; 

— het uitvoeren van detailcontroles op memoriaaljournaalposten met een verhoogd risico op 
doorbreking van de interne beheersing door het management. 

Deze controlewerkzaamheden zijn ook gericht op het adresseren van het risico van het 
doorbreken van de interne beheersing door het management. Onze controlewerkzaamheden 
zijn niet vergelijkbaar met een specifiek fraudeonderzoek dat vaak diepgaander van aard zal 
zijn.  
Onze uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot frauderisico’s hebben niet tot 
bevindingen geleid die in deze controleverklaring moeten worden gerapporteerd. 

 Coöperatie Univé Oost U.A.  
Jaarverslag 2018

101



Reikwijdte van onze controle ten aanzien van niet-naleving van wet- en regelgeving 
Wij hebben wet- en regelgeving geïdentificeerd waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden 
dat deze een materieel effect kan hebben op de jaarrekening op basis van onze algemene 
en sectorspecifieke kennis, de NBA Praktijkhandleiding 1143 en op basis van gesprekken 
met de directie, de met governance belaste personen en/of ander management (zoals 
voorgeschreven door de controlestandaarden). Wij hebben tevens de richtlijnen en 
procedures van Univé Oost met betrekking tot wet- en regelgeving besproken. Wij hebben 
de geïdentificeerde wet- en regelgeving gecommuniceerd binnen ons controleteam en zijn 
tijdens de controle alert geweest op eventuele indicaties van niet-naleving van deze wet- en 
regelgeving.  
Het effect van deze wet- en regelgeving op de jaarrekening varieert aanzienlijk. 
Allereerst is Univé Oost gehouden aan wet- en regelgeving die een direct effect heeft op de 
jaarrekening, waaronder relevante financiële verslaggevingsstandaarden. Wij hebben de 
mate waarin wordt voldaan aan deze wet- en regelgeving beoordeeld als onderdeel van 
onze procedures op de betreffende jaarrekeningposten.  
Daarnaast is Univé Oost gehouden aan vele andere, sectorspecifieke wet- en regelgeving 
waarvan de niet-naleving een materiële impact zou kunnen hebben op posten en 
toelichtingen in de jaarrekening door bijvoorbeeld boetes en claims. We hebben de volgende 
gebieden van wet- en regelgeving geïdentificeerd die mogelijk zo’n effect zouden kunnen 
hebben: 

— naleving Wet op het financieel toezicht (Solvency II); 

— naleving Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 
Op basis van de controlestandaarden beperken de werkzaamheden die verricht moeten 
worden om niet-naleving van deze wet- en regelgeving te identificeren zich tot het bespreken 
ervan met de directie, de met governance belaste personen en/of ander management en het 
doornemen van eventuele notulen en/of correspondentie met toezichthouders en/of 
juridische adviseurs met betrekking tot de niet-naleving van wet- en regelgeving. Deze 
werkzaamheden maken deel uit van onze procedures op de daaraan gerelateerde 
jaarrekeningposten. 
Onze uitgevoerde werkzaamheden inzake het identificeren van het risico op het niet voldoen 
aan wet- en regelgeving hebben niet tot bevindingen geleid die in deze controleverklaring 
moeten worden gerapporteerd. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor het voorkómen 
van niet-naleving, en evenmin kan er van ons worden verwacht dat wij niet-naleving van alle 
wet- en regelgeving detecteren. 

Het kernpunt van onze controle 
In het kernpunt van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel 
het belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. Het kernpunt van onze 
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controle hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar dat vormt 
geen volledige weergave van alles wat is besproken. 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot dit kernpunt bepaald in het 
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van dit 
individuele kernpunt moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijk oordeel over 
dit kernpunt. 

Waardering technische voorziening voor te betalen schaden

Omschrijving 
In de technische voorziening voor te betalen schaden van EUR 2,6 miljoen (2017: EUR 2,9 miljoen) zijn 
reserveringen opgenomen voor (nog te verwachten) schaden, waarbij brand- en stormschaden de 
belangrijkste posten zijn. 

Bij de bepaling van deze voorziening worden door het bestuur schattingen gehanteerd van onzekere 
toekomstige uitkomsten. De inschattingen kunnen significante impact hebben op de uitkomst van de 
berekeningen van deze technische voorziening, waaronder het totale bedrag waarvoor de per balansdatum 
gemelde en nog te verwachten schadeclaims kunnen worden afgewikkeld.  

Bij deze berekening van de technische voorziening voor te betalen schaden en de daarmee samenhangende 
toereikendheidstoets worden verschillende bronnen en assumpties (zoals inschattingen van schade-experts en 
periodiek bijgestelde normbedragen (klokbedragen) op basis van historische gegevens over de schadelast 
voor kleinere schademeldingen) gebruikt. Tevens wordt rekening gehouden met de impact van het 
herverzekerde deel bij het bepalen van de (netto)voorziening voor te betalen schaden. 

Het bepalen van de technische voorziening voor te betalen schaden door Univé Oost is een complex en deels 
subjectief proces doordat belangrijke schattingen moeten worden gemaakt door het management en is daarom 
een kernpunt in onze controle. 

Onze aanpak 
Onze belangrijkste controlewerkzaamheden omvatten: 

— het toetsen van de interne beheersmaatregelen (waaronder het toepassen van het vierogenprincipe) die
door Univé Oost zijn uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de technische voorziening te betalen schaden 
en de daarmee samenhangende toereikendheidstoets te waarborgen; 

— het toetsen van de technische voorziening voor te betalen schaden aan de hand van intern opgestelde
kwalitatieve en kwantitatieve analyses, waaronder de analyse van de uitloopresultaten; 

— het doornemen van notulen van vergaderingen van de raad van bestuur en van de raad van
commissarissen op gemelde schaden; 

— het doorspreken van de grote en bijzondere schadedossiers en algemene ontwikkelingen schade met de
manager verzekeringsbedrijf; 

— toetsing van de normschadebedragen voor de schademeldingen van individueel beperkte omvang op
basis van ervaringscijfers zoals beschikbaar bij Univé Oost; 

— toetsing van de effectieve werking van geautomatiseerde beheersmaatregelen ten aanzien van de
juistheid van de verwerking van schadeclaims en de uitbetaling hiervan. Deze maatregelen waarborgen de 
juiste input voor de bepaling van de technische voorziening voor te betalen schaden en de 
betrouwbaarheid van de in de berekening opgenomen basisgegevens; 

— evalueren van de uitkomsten van de beoordeling van de toereikendheid van de technische voorziening
voor te betalen schaden ultimo 2018 zoals uitgevoerd door de actuarieel functiehouder van Univé Oost; 

— tevens zijn wij nagegaan of de toelichting op de technische voorziening voor te betalen schaden (noot 13)
voldoet aan Titel 9 Boek 2 BW. 
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Wij hebben actuarieel specialisten ingezet bij onze controlewerkzaamheden op de vaststelling en toetsing van 
de toereikendheid van de technische voorziening voor te betalen schaden. De actuariële specialisten hebben 
delen van de technische voorziening voor te betalen schaden gecontroleerd op basis van het evalueren van de 
totstandkoming van gebruikte schadedriehoeken. Aanvullend hebben de specialisten de door het bestuur 
gehanteerde assumpties geëvalueerd.  

Onze observatie 
Wij achten de door Univé Oost toegepaste methodiek en gehanteerde veronderstellingen voor de vaststelling 
van de technische voorziening voor te betalen schaden en de hierbij gehanteerde toereikendheidstoets 
aanvaardbaar en zijn van mening dat de technische voorziening voor te betalen schaden neutraal is 
gewaardeerd.  

Wij achten de daaraan gerelateerde toelichtingen in noot 13 toereikend. 

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het financieel jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

— Bestuursverslag 
— Grafieken en kerncijfers van het jaarverslag. 
— Overige gegevens 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

Benoeming 
Wij zijn door de ledenraad op 5 juni 2014 benoemd als accountant van Univé Oost voor de 
controle van het boekjaar 2014 en zijn sinds dat boekjaar de externe accountant. 
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Geen verboden diensten 
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese 
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van Organisaties van Openbaar Belang geleverd. 

Verleende diensten 
Wij hebben in de periode waarop onze wettelijke controle van de jaarrekening betrekking 
heeft, naast deze controle van de jaarrekening, de controle van de QRT’s ten behoeve van 
De Nederlandsche Bank uitgevoerd. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de raad van bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de raad van bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of Univé Oost in 
staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde 
verslaggevingsstelsels moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om Univé Oost 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of Univé Oost haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van Univé Oost. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
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De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van een jaarrekening-
controle is te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants (NBA) op: http://www.nba.nl/NL_oob_01. Deze beschrijving is onderdeel van 
onze controleverklaring. 

Utrecht, 29 mei 2019  
KPMG Accountants N.V. 

A.R.B. de Bruin RA 
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