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Jaarcijfers 2016 Onderlinge ’s-Gravenhage

Solide resultaat van € 19,8 mln. over het boekjaar 2016, met winstdeling voor de polishouders en een
Solvency II-solvabiliteitsratio van 242 %.

De Onderlinge ’s-Gravenhage heeft het verslagjaar 2016 goed afgesloten met een positief resultaat na
belastingen van € 19,8 miljoen. De Algemene Vergadering heeft vandaag besloten over 2016 € 5 miljoen
voor winstverdeling beschikbaar te stellen. 

Het totaal bruto premie-inkomen kwam uit op € 116.084.000, waarbij de koopsompremies, vooral gericht op
oudedagsvoorzieningen, in 2016 met 11,3 % toenamen van € 18.140.000 tot € 20.186.000. 

Om de DGA’s en werkgevers/werknemers met een gegarandeerd pensioenkapitaal zekerheid te bieden,
heeft de Maatschappij in 2015 het DGA en MKB GarantiePlusPensioen geïntroduceerd. Deze zekerheid -
biedende pensioenverzekeringen zijn door de markt uitstekend ontvangen. De nieuwe bruto premieproductie
van deze nieuwe producten is in 2016 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2015. 

Het eigen vermogen van de Maatschappij is in 2016 met 5 % toegenomen van € 254,3 miljoen tot € 267,0
miljoen. De aanwezige solvabiliteit volgens Solvency II bedraagt 242 % van de vereiste solvabiliteit.

Meer informatie vindt u in ons Jaarverslag op www.onderlinge.info. 

De Onderlinge ’s-Gravenhage, opgericht in 1895, is een zelfstandige onderlinge levensverzekeraar met enige 

honderdduizenden polishouders. Al ruim 120 jaar komt het onderscheidend onderlinge karakter van de Maatschappij tot

uiting door 95 % van de voor verdeling beschikbaar gestelde winst jaarlijks ten goede te laten komen aan de polis -

houders. Deze winst wordt bijgeschreven op winstdelende polissen, waardoor het verzekerde kapitaal stijgt zonder dat

daarvoor extra premie betaald hoeft te worden.

Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met onze directiesecretaris de heer
mr. P.P. IJkelenstam, bereikbaar onder doorkiesnummer 070 – 342 11 34.


