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Onderlinge ’s-Gravenhage in het kort
Profiel

SAMEN
In 1895 werd onder het motto: ‘samen sterk’ 
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 
„’s-Gravenhage” U.A. opgericht. In die tijd waren 
er nauwelijks sociale voorzieningen, waardoor 
de meeste mensen financiële tegenslagen niet 
konden opvangen. De vooruitstrevende verzekeraar 
deelde de risico’s van klanten op basis van soli-
dariteit. Onze doelstelling is nog steeds dezelfde: 
Onderlinge ’s-Gravenhage neemt op onderlinge 
basis risico’s over die deelnemers niet zelfstandig 
kunnen of willen dragen. Dit doen wij met verzeke-
ringsproducten die financiële zekerheid bieden voor 
de langere termijn. De toevoeging U.A. bij onze 
naam staat voor “Uitgesloten Aansprakelijkheid”. Dit 
betekent dat onze deelnemers niet aansprakelijk zijn 
voor een eventueel verlies. Onze deelnemers delen 
daarbij wel mee in te verdelen winsten.

ZEKER
In een turbulente wereld biedt Onderlinge 
’s-Gravenhage pensioen- en levensverzekerings-
producten met garantiekapitaal aan het einde van 
de looptijd. Wij varen een eigenzinnige koers gericht 
op het bieden van zekerheid voor onze deelnemers.

Onze garantieproducten spreken uiteenlopende 
deelnemers aan: directeur-grootaandeelhouders die 
een oudedagvoorziening opbouwen, werkgevers en 
medewerkers in het midden- en kleinbedrijf met een 
pensioenregeling, individuele werknemers die extra 
geld opzij willen leggen voor later en gezinnen die 
risico’s willen afdekken. De Maatschappij heeft ruim 
tweehonderdduizend deelnemers. Onze marktposi-
tie vormt een degelijk fundament voor de toekomst. 

BETROKKEN 
Onderlinge ’s-Gravenhage staat middenin de maat-
schappij. Wij willen attractief zijn voor onze verze-
kerden, voor de met ons samenwerkende adviseurs 
en voor onze medewerkers. Daarom stellen wij ons 
open op en is de menselijke maat onze norm. 

Onze deelnemers krijgen betrouwbaar advies 
over onze verzekeringsproducten van meer dan 
2000 onafhankelijke (pensioen)adviseurs door het 
hele land. Daarnaast zorgen onze professionele 
medewerkers in ons Haagse kantoor voor heldere 
informatie, service en een efficiënte afwikkeling van 
vragen en verzoeken van onze deelnemers, advi-
seurs en potentiële klanten. 

De deelnemers staan centraal. Zij kiezen voor 
zekerheid. Die verantwoordelijkheid nemen wij zeer 
serieus. Op dat punt is er in ruim 120 jaar niets 
veranderd bij Onderlinge ’s-Gravenhage.

ONDERLINGE ’s-GRAVENHAGE SAMEN, ZEKER EN BETROKKEN
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Raad van Commissarissen
De heer drs. R.J. (Rob) Frohn (1960) voorzitter

De heer prof. mr. M. (Martin) van Olffen (1961) vice-voorzitter

Mevrouw E.M. (Erna) Boogaard CFA (1966)

De heer H.A.J. (Huub) Hannen MFE (1948)

Mevrouw S.E. (Sabijn) Timmers-Janssen AAG MBA (1969)

Audit, Compliance en Risk Commissie
De heer H.A.J. Hannen MFE voorzitter

Mevrouw E.M. Boogaard CFA

Mevrouw S.E. Timmers-Janssen AAG MBA  

Remuneratiecommissie
De heer prof. mr. M. van Olffen voorzitter

De heer drs. R.J. Frohn

Statutaire directie
De heer drs. G.Th. (Gilbert) Pluym AAG (1962) algemeen directeur

Mevrouw drs. S.N. (Seada) van den Herik (1972) directeur

Operationeel managementteam
De heer mr. A.M. (Axel) de Boer (1961) adjunct-directeur Marktmanagement

De heer ir. G. (Gerrit) Hofstra (1957) adjunct-directeur Operations

De heer drs. R. (Rob) Kok RA (1962) adjunct-directeur Financiën

De heer mr. E. (Evert) Schipaanboord (1955) adjunct-directeur Human Resources Management

De heer mr. P.P. (Peter Paul) IJkelenstam (1955) directiesecretaris

Geneeskundig adviseurs
De heer E.J.J. (Eduard) Op ’t Landt arts

De heer J.N. (Hans) Vonk arts

Accountant
KPMG Accountants  N.V.

Personalia
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bedragen x € 1.000 2017 2016 2015 2014* 2013

bruto premies periodiek 90.847 95.898 102.527 110.250 117.448
bruto premies ineens 22.155 20.186 18.140 19.982 27.142
bruto premies totaal 113.002 116.084 120.667 130.232 144.590

bruto kapitaalproductie 135.312 169.842 133.223 104.129 179.683
netto kapitaalproductie -201.156 -250.812 -238.696 -222.385 -181.938

verzekerd bedrag 4.325.046 4.526.202 4.777.014 5.015.710 5.238.095

technische voorzieningen e.r. 1.826.620 1.782.133 1.731.821    1.683.889    1.506.307    
beleggingen e.r. 1.985.456 1.976.729 1.939.214    1.833.585    1.705.328    

vereiste solvabiliteit 157.977 122.782
aanwezige solvabiliteit 266.854 292.668
solvabiliteitspercentage Solvency II 1) 169 % 238 %

balanstotaal 2.159.527 2.097.179 2.043.624 1.955.110 1.822.784

premieomzet 113.002 116.084 120.667    130.232    144.590    
directe opbrengst uit beleggingen 69.235 68.161 68.520    72.403    68.633    
overige inkomsten 95 399 176    143    157    
totale omzet verzekeringsbedrijf 182.332 184.644 189.363    202.778    213.380    

acquisitiekosten (provisie) -8.081 -9.706 -11.219    -12.546    -14.625    
beheers- en personeelskosten -20.440 -18.839 -18.081    -18.872    -22.334    
totaal inclusief provisie en winstdeling herverzekeraars -28.426 -28.146 -29.124    -31.275    -36.802    

beleggingslasten -1.694 -1.600 -1.917    -1.365    -1.307    
niet-gerealiseerde winst op beleggingen 6.831 6.363 2.532    3.325    5.924    
niet-gerealiseerd verlies op beleggingen -5.454 -2.778 -1.582    -2.413    -827    
overige baten en lasten -129 127 85    262    1.295    

resultaat technische rekening -2.352 325 12.757    -100.581    16.163    
gerealiseerd resultaat op beleggingen 17.571 18.460 60.195    46.082    3.775    
nettoresultaat 14.207 19.844 57.755    -39.703    21.677    
te verdelen winst 0 5.000 6.000    0    6.500    

gemiddeld aantal medewerkers 174 178 181    184    210    
gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 158 162 164    166    190    
aantal medewerkers einde boekjaar 172 176 180    181    187    
aantal medewerkers einde boekjaar (FTE) 155 160 164    163    169    

Kerncijfers

1)  Op basis van EIOPA-curve inclusief Volatility Adjustment, met overgangsmaatregel aandelen en na winstdeling.
*)  De vergelijkende cijfers van het balanstotaal van het boekjaar 2014 zijn aangepast als gevolg van  

een gewijzigde presentatie van de vorderingen op verzekeringnemers en vooruitontvangen premies
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De missie van Onderlinge ’s-Gravenhage is een 
breed publiek in staat stellen een solide levens-
verzekering op onderlinge basis te sluiten. De 
behaalde winsten delen we met de deelnemers of 
investeren we in de onderneming ten behoeve van 
een solide basis en een zekere toekomst.

Zekerheid
Het doel van onze verzekeringsactiviteiten is het 
breed mogelijk maken dat risico’s die deelnemers 
individueel niet kunnen of willen dragen door 
Onderlinge ’s-Gravenhage op onderlinge basis 
worden overgenomen. Zo stellen wij mensen in 
staat individueel hun financiële zekerheid op lange 
termijn betaalbaar te vergroten. Het solidariteitsele-
ment dat kenmerkend is voor de onderlinge vorm 
bestaat er vooral uit dat (verzekerings-)risico’s 
worden gedeeld en eventuele overschotten worden 
verdeeld. 

Deelnemer staat centraal
In onze bedrijfsvoering staan de belangen van de 
deelnemers centraal: wij handelen sociaal, maat-
schappelijk en functioneel. Op betrokken wijze 
houden wij rekening met de belangen van onze 
deelnemers, met algemeen maatschappelijke belan-
gen en met de belangen van personeel en van 
andere betrokkenen. Onze missie geven wij inhoud 
met professionele medewerkers die de waarden van 
onze Maatschappij kennen en met integriteit in prak-
tijk brengen. Deskundigheid, resultaatgerichtheid, 
pro-activiteit en inlevingsvermogen zijn belangrijke 
kernwaarden bij hun handelen.

Strategie en bedrijfsvoering
We zijn de afgelopen jaren efficiënter geworden en 
begroeten veel nieuwe deelnemers voor ons pen- 
sioenproduct: GarantiePlusPensioen. Maar dat is 
niet genoeg. Wij blijven ambitieus in onze doel-
stelling om onze bestaande en nieuwe deelne-
mers goed van dienst te zijn. Ons strategische 
programma voor de komende jaren heeft een aantal 
pijlers. Hieronder zijn deze kort beschreven.

Pijler 1: Groei en service
We ontwikkelen nieuwe producten en diensten 
op het gebied van sparen voor later en het delen 
van risico’s bij overlijden. Natuurlijk passen we 
bestaande producten aan op de behoefte van onze 
deelnemers. Goed inspelen op de echte wensen 
van onze deelnemers is hierbij essentieel. Moderne 
consumenten kunnen alle kanten op als zij hun geld 
willen onderbrengen. Zij kiezen niet alleen voor een 
product, maar vooral voor een gegarandeerd rende-

ment, service en betrouwbaarheid van een verzeke-
raar die bij hen past. 

Wij blijven onze dienstverlening continu verbeteren. 
Dit doen we enerzijds door meer informatie digitaal 
beschikbaar te maken. Anderzijds streven wij ernaar 
altijd persoonlijk de telefoon op te blijven nemen. 
Wij staan immers voor dienstverlening met een 
menselijke maat.  

Pijler 2: Collega’s in beweging
In deze pijler werken we aan cultuur en gedrag. We 
behouden het goede van onze familiecultuur terwijl 
we meer resultaatgerichtheid ontwikkelen. Dat zal 
gevolgen hebben voor onze interne structuur. Naast 
de lijnorganisatie zal de projectorganisatie een 
belangrijkere rol gaan spelen. 
We begeleiden en stimuleren collega’s om zich 
actiever te ontwikkelen, zowel individueel als in 
teamverband. We voeren een actief personeelsbe-
leid gericht op onder andere demografische diver-
siteit, ook om de pensioneringen van de komende 
jaren op te vangen. 

Pijler 3: Bedrijfsvoering
Tot deze pijler behoren onze huisvesting en de 
kantoorautomatisering. Hierbij streven we naar 
een grotere flexibiliteit van onze werkwijze en 
middelen. Wij zullen onze huisvesting aanpassen 
aan onze omvang en meer interactieve werkwijze. 
Samenwerken doen we digitaal en met elkaar op 
kantoor in wisselende sterke teams. En terwijl we 
alle veranderingen van onze strategie doorvoeren, 
houden we onze bedrijfsvoering beheerst en bij de 
tijd. 

Pijler 4: Klant en samenleving 
Onderlinge ’s-Gravenhage wil attractief en herken-
baar blijven voor haar deelnemers, voor adviseurs 
en voor medewerkers. Om dit te bereiken, zoeken 
we nog meer de interactie met onze klanten, 
adviseurs en andere stakeholders. Hier zijn ook 
aanpassingen op het gebied van social media en 
ICT-beveiliging voor nodig. Zo communiceren we 
interactiever op onze Facebookpagina of met onze 
online blogs.

Kernwaarden
Bij alles wat we doen, gaan we uit van onze kern-
waarden: Samen, Zeker en Betrokken. Deze 
waarden vormen al meer dan een eeuw de basis 
van Onderlinge ’s-Gravenhage. Ook in de toekomst 
zullen we deze kernwaarden blijven koesteren.

Missie en strategie
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Algemeen
Ondanks een verder krimpende markt, lage marges 
en een almaar aanhoudende lage rente heeft 
Onderlinge ’s-Gravenhage 2017 afgesloten met een 
positief resultaat na belastingen van € 14,2 miljoen.  

Met de introductie in 2015 van het nieuwe pen-
sioenproduct is de basis gelegd voor toekomstige 
groei in een voor Onderlinge ’s-Gravenhage nieuw 
marktsegment. Het GarantiePlusPensioen kenmerkt 
zich door een garantiekapitaal dat eventueel nog 
met maatschappijwinstdeling wordt verhoogd. Dit 
blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. De 
nieuwe productie van het GarantiePlusPensioen 
is in het verslagjaar zelfs boven de voorgenomen 
doelstelling uitgekomen en meer dan verdubbeld ten 
opzichte van 2016.

De levensverzekerings- en pensioenmarkt is aan 
grote veranderingen onderhevig. De Raad van 
Commissarissen neemt deze veranderingen bijzon-
der serieus: zij brengen risico’s met zich mee die 
grote aandacht verdienen, maar bieden tegelijkertijd 
ook kansen voor vernieuwing. 
Daarom zijn ook in 2017 met grote professionali-
teit en inzet stappen gezet om de kwaliteit van de 
dienstverlening verder te verbeteren en het bedrijfs-
model te vernieuwen, waarbij de belangen van de 
deelnemers leidend zijn. Dit kost tijd en vergt een 
zorgvuldig veranderingsproces dat rekening houdt 
met de belangen van alle betrokkenen.

In opdracht van het Verbond van Verzekeraars is 
in 2017 een Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 
gehouden. De deelnemers van de Maatschappij 
hebben Onderlinge ’s-Gravenhage uitgeroepen tot 
de best gewaardeerde pensioenverzekeraar 2017.

Toezicht
De Raad van Commissarissen heeft tot taak 
toezicht te houden op en advies te geven over 
het door de directie gevoerde beleid, en daar-
naast toezicht te houden op de strategie van de 
Maatschappij en de algemene gang van zaken. De 
Raad geeft inhoud aan zijn taak door zich actief 
op de hoogte te houden van nieuwe wetgeving en 
marktontwikkelingen, contact met externe toezicht-
houders en met de accountant, en gesprekken met 
de directie en met diverse interne sleutelfunctiona-
rissen, materiedeskundigen en medewerkers. Dit 
gebeurt veelal in formele bijeenkomsten maar soms 
ook informeel. 

Op deze wijze wordt een goed beeld gevormd van 
de relevante ontwikkelingen binnen het bedrijf en 
ook van de culturele aspecten van de organisatie. 
Uiteindelijk zijn de bedrijfscultuur en de professio-
naliteit en inzet van de medewerkers voor een groot 
deel bepalend voor de wijze waarop in de praktijk 
omgegaan wordt met de belangen van de deelne-
mers.

De thema’s die in 2017 speciale aandacht hebben 
gekregen, hangen nauw samen met de marktsitu-
atie, het externe toezicht en de strategische en 
operationele ontwikkeling van Onderlinge ’s-Graven-
hage.

Al enige jaren heeft de levensverzekeringsmarkt 
te maken met grote structurele veranderingen en 
met verhoogde marktrisico’s, onder meer vanwege 
de aanhoudend lage rente. De Maatschappij past 
zich aan deze ontwikkelingen aan. De verscherpte 
toezichteisen hebben de nodige aandacht gevraagd 
van zowel de organisatie als de Raad van 
Commissarissen. 

Ook in 2017 zijn zoals gebruikelijk weer diverse risi-
coanalyses en scenario’s besproken die van belang 
zijn bij het inspelen op toekomstige marktontwik-
kelingen. Ook De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) 
heeft de sector herhaaldelijk gewezen op het belang 
hiervan en op het belang de eigen bedrijfsmodellen 
kritisch te beoordelen en waar nodig aan te passen. 

De Raad van Commissarissen heeft in het boekjaar 
wederom extra aandacht gegeven aan de gevolgen 
van de lage rente en met name de risicobeoorde-
ling, het risicomanagement, het bedrijfsmodel en de 
strategie van Onderlinge ’s-Gravenhage. Met name 
de ontwikkeling van de solvabiliteit in 2017 is hierbij 
onderwerp van gesprek geweest.

Met de directie is gesproken over de herijking van 
de strategie op de middellange termijn en over de 
wijze waarop in deze sterk veranderende markt de 
belangen van de deelnemers zo optimaal mogelijk 
gediend kunnen worden. 

Bericht van de Raad van Commissarissen
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Jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt door de directie en 
gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring 
voorzien door KPMG Accountants N.V.

Wij bespraken de jaarrekening met de directie in 
aanwezigheid van de externe accountant en stellen 
de Algemene Vergadering voor deze vast te stellen. 
Wij zijn het eens met het voorstel van de directie om 
het resultaat toe te voegen aan de Overige reser-
ves. Daarmee is over het boekjaar 2017 geen winst 
voor verdeling beschikbaar.

Ook stellen wij de Algemene Vergadering voor de 
directie voor wat haar beheer betreft en de Raad 
van Commissarissen voor wat zijn toezicht betreft 
decharge te verlenen met betrekking tot het boek-
jaar 2017.

Samenstelling
Onze Raad bestaat uit vijf commissarissen, 
ieder met een specifieke expertise en achter-
grond. Zij zijn allen onafhankelijk in de zin van 
de best practice-bepalingen van de Nederlandse 
Corporate Governance Code. Nieuwe commis-
sarissen worden geselecteerd en voor benoeming 
voorgedragen op basis van een door de Raad van 
Commissarissen goedgekeurd profiel. De reguliere 
benoemingstermijn volgens de statuten is vier jaar, 
met een maximum van drie termijnen. De lopende 
benoemingstermijnen van de zittende leden en 
de samenstelling van de Audit, Compliance en 
Risk Commissie en de Remuneratiecommissie 
van onze Raad vindt u bij Profiel van de Raad van 
Commissarissen in dit Jaarverslag.

Per 25 april 2017 is de heer drs. R.K. Jacobson 
RA volgens rooster afgetreden als commissa-
ris, tevens voorzitter van de Audit, Compliance 
en Risk Commissie. Hij was niet meer herbe-
noembaar in verband met de statutair bepaalde 
maximum leeftijd voor commissarissen. De Raad 
van Commissarissen en de directie zijn de heer 
Jacobson veel dank verschuldigd voor de deskun-
dige en betrokken wijze waarop hij gedurende 9 
jaar als commissaris zijn functie heeft uitgeoefend. 
De heer H.A.J. Hannen MFE is de heer Jacobson 
opgevolgd als voorzitter van de Audit, Compliance 
en Risk Commissie. 

De Algemene Vergadering heeft besloten mevrouw 
S.E. Timmers-Janssen AAG MBA als nieuwe 
commissaris te benoemen voor een termijn van vier 
jaar. Onze Raad heeft haar benoemd tot lid van de 
Audit, Compliance en Risk Commissie.

Per 25 april 2017 is eveneens volgens rooster 
afgetreden de heer drs. R.J. Frohn, voorzitter 
van de Raad van Commissarissen. De Algemene 
Vergadering heeft de heer Frohn voor een nieuwe 
termijn van vier jaar benoemd.

Per 1 september 2017 is mevrouw E.M. Boogaard 
CFA benoemd tot lid van de Audit, Compliance en 
Risk Commissie.

Krachtens de Wet op het financieel toezicht geldt 
ook voor leden van de Raad van Commissarissen 
de formele eis dat zij geschikt dienen te zijn voor de 
uitoefening van (het toezicht op) het bedrijf van de 
financiële onderneming. Alle leden van onze Raad 
zijn in het kader van hun benoeming door DNB 
getoetst en geschikt bevonden. 

Alle commissarissen hebben de eed of belofte 
financiële sector afgelegd zoals is voorgeschreven 
in de wettelijke Regeling eed of belofte financiële 
sector 2015. Hiervan zijn schriftelijke verklaringen 
opgemaakt. 

Samenstelling directie
Per 1 mei 2017 heeft de heer drs.ir. P.J.A.T. Loyson 
(1955) op eigen verzoek zijn functie van algemeen 
directeur neergelegd. Hij is ruim 22 jaar als directeur 
(algemeen directeur sinds 1999) in dienst geweest. 
De Raad van Commissarissen is hem bijzonder 
erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor Onderlinge 
’s-Gravenhage, en voor de deskundige en betrok-
ken wijze waarop hij steeds invulling heeft gegeven 
aan onze kernwaarden Samen, Zeker en Betrokken. 

De Raad van Commissarissen heeft de heer drs. 
G.Th. Pluym AAG per 1 mei 2017 tot algemeen 
directeur benoemd. De heer Pluym was sinds 2012 
al directeur van de Maatschappij. 

De Algemene Vergadering heeft mevrouw  
drs. S.N. van den Herik per 1 mei 2017 benoemd 
tot directeur. 
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Vergaderingen
De Raad van Commissarissen heeft in het verslag-
jaar vier keer vergaderd, waarvan één keer in 
aanwezigheid van de externe accountant. Bij deze 
vergaderingen waren alle commissarissen aanwe-
zig, met uitzondering van twee vergaderingen 
waarbij één van hen verhinderd was. 

In aanwezigheid van de directie is onder meer 
gesproken over de algemene en financiële gang 
van zaken, de resultaten en de jaarrekening 2017, 
de begroting 2018 en de meerjarenprognose, de 
stand van zaken met betrekking tot het ‘Own Risk 
and Solvency Assessment’ (ORSA 2017), de Asset 
& Liability Management (ALM)-studie, de marktont-
wikkelingen, de strategie en de positionering van 
Onderlinge ’s-Gravenhage.

Ook is gesproken over het on-site onderzoek 
van DNB, de rapportages van Interne Audit, 
Compliance, Risicomanagement en de Actuariële 
functie, de interne controle en risicobeheersing, 
alsmede het ‘risk appetite statement’. 

In aanwezigheid van de externe accountant zijn 
diens rapportages en de rapportage van de actuaris 
besproken. 

De Raad van Commissarissen heeft in het verslag-
jaar de volgende beleidsstukken besproken en 
waar nodig goedgekeurd: het beloningsbeleid, het 
kapitaalbeleid, het beleggingsbeleid, het interne 
auditbeleid, het compliancebeleid, het risicoma-
nagementbeleid en het beleid met betrekking tot de 
Actuariële functie. 

Verder is gesproken over de samenstelling van de 
Raad van Commissarissen en de samenstelling en 
de beloning van de directie. 

Een van de vergaderingen van de Raad stond, 
zoals jaarlijks gebruikelijk, deels in het teken van 
een verdieping van kennis op het gebied van de 
ontwikkelingen in de (verzekerings-)markt. Hierbij 
is aan de hand van een tweetal presentaties door 
externe deskundigen en intensieve discussies inge-
gaan op de onderwerpen ‘communities’, klantseg-
mentatie en positionering. 

De Raad heeft in 2017 een regulier periodiek 
overleg met DNB gehad. 

In het verslagjaar heeft één van de commissaris-
sen namens de Raad deelgenomen aan een van de 
overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad, 
waarin onder andere is gesproken over de alge-
mene gang van zaken bij de Maatschappij. 

In 2017 hebben wij opnieuw het eigen functioneren 
van de Raad van Commissarissen, met inbegrip 
van dat van de voorzitter, alsook het functioneren 
van de Audit, Compliance en Risk Commissie en 
de Remuneratiecommissie geëvalueerd. De uitkom-
sten hiervan zijn in een rapportage vastgelegd en 
hebben wij in het najaar van 2017 besproken. Eens 
per drie jaar (de eerstvolgende keer in 2019) vindt 
de zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding. 

Audit, Compliance en Risk Commissie
De Audit, Compliance en Risk Commissie is een 
commissie van de Raad van Commissarissen en 
ondersteunt de Raad met name bij de bewaking 
van de effectiviteit van de interne risicobeheer- en 
controlesystemen. De commissie heeft als taak het 
voorbereiden en zo nodig uitvoeren van handelin-
gen en besluiten binnen haar bevoegdheid op het 
werkterrein dat de Raad van Commissarissen aan 
haar heeft gedelegeerd. 

De thema’s die in 2017 speciale aandacht hebben 
gekregen, hangen nauw samen met de voor levens-
verzekeraars ongunstige marktsituatie en het (daar-
door) verscherpte externe toezicht. In dat kader 
is met de directie met name gesproken over de 
gevolgen van de aanhoudend lage rente, de winst-
gevendheid van de producten van Onderlinge 
’s-Gravenhage, en verdere verfijning van rapporta-
ges en stuurinformatie. 

In 2017 is de Audit, Compliance en Risk Commissie 
van de Raad van Commissarissen driemaal 
bijeengekomen, tweemaal voor een gedeelte van 
de vergadering in aanwezigheid van de externe 
accountant en de adjunct-directeur Financiën. 

Bij de bespreking van de rapportages van Interne 
Audit, Compliance, Risicomanagement en van de 
Actuariële functie was steeds ook de desbetreffende 
sleutelfunctionaris aanwezig. De rapportage van de 
actuaris is in zijn aanwezigheid besproken. 
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In aanwezigheid van de directie is onder meer 
gesproken over de financiële gang van zaken, de 
resultaten, de jaarrekening en de controle daarvan, 
de rapportages van Interne Audit, Compliance, 
Risicomanagement en van de Actuariële functie, 
en de rapportages van de externe accountant (met 
inbegrip van de managementletter) en de actuaris. 

Ook is aandacht besteed aan de interne controle 
en risicobeheersing, compliance, Solvency II, de 
stand van zaken met betrekking tot het ‘Own risk 
and solvency assessment’ (ORSA), de Asset & 
Liability Management-studie, het kapitaalbeleid en 
het beleggingsbeleid, het ‘risk appetite statement’, 
de jaarplannen van Interne Audit en Compliance, 
de opdrachtbevestiging en het controleplan voor 
de accountantscontrole 2017, en de meerjaren-
prognose. 

De Commissie heeft verder gesproken over het 
on-site onderzoek van DNB; een van de vergade-
ringen van de commissie stond geheel in het teken 
daarvan. 

De Commissie heeft ook buiten aanwezigheid van 
de directie overleg gevoerd met enkele sleutelfunc-
tionarissen en medewerkers, en met de externe 
accountant.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie is een commissie van 
de Raad van Commissarissen en ondersteunt de 
Raad bij zijn taken met betrekking tot het belonings-
beleid van Onderlinge ’s-Gravenhage. De commis-
sie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van 
beslissingen over beloning, inclusief beslissingen 
die gevolgen hebben voor de risico’s en de risico-
beheersing van de Maatschappij en beslissingen 
die de Raad van Commissarissen moet nemen.

De Remuneratiecommissie is in 2017 tweemaal 
bijeengekomen, beide keren voor een gedeelte 
in aanwezigheid van de adjunct-directeur Human 
Resources Management. 

In aanwezigheid van de directie is met name 
gesproken over de evaluatie van het belonings-
beleid 2016 en over het beloningsbeleid 2017, 
het algemeen functioneren van en de beloning en 
pensioenregeling van de directie, en de (jaarlijkse) 
evaluatie van het management en de sleutelfunctio-
narissen. 

Tot slot
In 2017 hebben de medewerkers en de directie veel 
werk verzet. De Raad van Commissarissen heeft 
daarvoor grote waardering en dankt hen daarvoor.

’s-Gravenhage, 9 april 2018

Namens de Raad van Commissarissen,
R.J. Frohn, voorzitter



jaarverslag 2017 11



12

Profiel Raad van Commissarissen

De heer drs. R.J. (Rob) Frohn (1960)
Nationaliteit Nederlandse
Benoemd  23 april 2013, sinds april 2014 in de functie van voorzitter, sinds april 2014
 tevens lid van de Remuneratiecommissie
Lopende termijn april 2017 tot april 2021
Studie Business Economics (Rijksuniversiteit Groningen)
Huidige / laatste functie Chief Financial Officer van Cofra Holding AG
 Voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta N.V.
 Voormalig lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel N.V.
Commissariaten Havenbedrijf Rotterdam N.V. (voorzitter Auditcommissie)

De heer prof. mr. M. (Martin) van Olffen (1961)
Nationaliteit Nederlandse
Benoemd  27 april 2007, sinds april 2010 in de functie van vice-voorzitter, sinds maart 2012
 tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie
Lopende termijn april 2015 tot april 2019
Studie Rechten (Rijksuniversiteit Leiden)
Huidige / laatste functie Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, notaris
 verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek
Nevenfuncties Een aantal bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties

 
Mevrouw E.M. (Erna) Boogaard CFA (1966)
Nationaliteit Nederlandse
Benoemd  25 april 2014, sinds september 2017 tevens lid van de Audit, Compliance en 
 Risk Commissie
Lopende termijn april 2014 tot april 2018
Studie International Business and Languages (Hogeschool Rotterdam),
 MBA (University of Massachusetts, Amherst, VS) en
 Chartered Financial Analist (CFA) (VS)
Huidige / laatste functie Head of Internal Portfolio Management van de Shell Asset Management Company
Nevenfunctie Lid curatorium samenwerking SPO en TIAS

De heer H.A.J. (Huub) Hannen MFE (1948)
Nationaliteit Nederlandse
Benoemd  21 april 2010, tevens lid en sinds april 2017 voorzitter van de Audit,
 Compliance en Risk Commissie
Lopende termijn april 2014 tot april 2018
Studie Financiële Economie (Universiteit van Tilburg)
Huidige / laatste functie Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur bij Eureko Achmea (2006-2008)
Nevenfuncties Voorzitter van het Bestuur van het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds,
 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Pensioenfonds ABP 

Profiel van de Raad van 
Commissarissen en directie
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Mevrouw S.E. (Sabijn) Timmers-Janssen AAG MBA (1969)
Nationaliteit Nederlandse
Benoemd  25 april 2017, tevens lid van de Audit, Compliance en Risk Commissie
Lopende termijn april 2017 tot april 2021
Studie Propedeuse Technische Bedrijfskunde (Technische Universiteit Eindhoven),
 Actuariaat (Actuarieel Instituut), MBA (Nyenrode Business Universiteit/University
 of St. Gallen, Zwitserland/Vlerick Business School, België),
 New Board Program (Nyenrode Business Universiteit)
Huidige / laatste functie Chief Risk Officer van de Triodos Bank N.V. 
Nevenfuncties Een adviesfunctie bij een pensioenfonds

Profiel directie

De heer drs. G.Th. (Gilbert) Pluym AAG (1962)
Nationaliteit Nederlandse
In dienst Sinds 2012 als directeur, vanaf 2017 in de functie van algemeen directeur
Studie Actuariële wetenschappen (Universiteit van Amsterdam)
Huidige / laatste functie Algemeen directeur
Commissariaten N.V. Neerlandia van 1880 (voorzitter)
Nevenfuncties  Algemeen directeur van N.V. Levensverzekering-Maatschappij “De Hoop”, 

alsmede een aantal bestuursfuncties in de verzekeringssector en
 bij maatschappelijke organisaties

Mevrouw drs. S.N. (Seada) van den Herik (1972)
Nationaliteit Nederlandse
In dienst  Sinds 2017 als directeur
Studie Doctoraal Bedrijfswiskunde en Informatica (Vrije Universiteit Amsterdam) 
Huidige / laatste functie Directeur
Commissariaten N.V. Neerlandia van 1880 
 Vesteda
 SPF Beheer
Nevenfuncties Directeur van N.V. Levensverzekering-Maatschappij “De Hoop”, 
 alsmede een adviesfunctie in de verzekeringssector 
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2017 in hoofdlijnen 
In 2017 heeft Onderlinge ’s-Gravenhage met haar 
focus op pensioengebied haar commerciële en 
operationele doelen gerealiseerd. De nieuwe bruto 
premieproductie van het nieuwe pensioenproduct 
overtrof de doelstelling ruimschoots en is  meer dan 
verdubbeld ten opzichte van 2016. Financieel succes 
op de pensioenmarkt vergt een langetermijnstrate-
gie, terwijl de voor levensverzekeraars uitdagende 
omstandigheden het noodzakelijk maken om op de 
korte termijn voorzichtig te opereren.

Binnen de collectieve markt bestaat behoefte  
aan onze pensioenproducten: het MKB Garantie-
PlusPensioen en het DGA GarantiePlusPensioen. 
Deze voorzien in een essentiële behoefte in een tijd 
dat een zekere financiële toekomst niet meer vanzelf-
sprekend goed geregeld is: wij bieden zekerheid 
en richten ons op iedereen die financiële zekerheid 
voor later zoekt. Het GarantiePlusPensioen heeft 
een gegarandeerde kapitaaluitkering die, indien dat 
mogelijk is, wordt verhoogd met maatschappijwinst-
deling.
 

In opdracht van het Verbond van Verzekeraars is 
in 2017 een Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 
uitgevoerd. Onderlinge ’s-Gravenhage nam hier 
voor de eerste keer aan deel en we zijn door onze 
deelnemers meteen uitgeroepen tot de best gewaar-
deerde pensioenverzekeraar 2017. Het onderzoek 
was gericht op de onderdelen klantfocus, schrifte-
lijke en telefonische communicatie en de afhande-
ling van claims en uitkeringen. De deelnemers van 
Onderlinge ’s-Gravenhage voelen zich eerlijk behan-
deld en zijn tevreden met onze service als verze-
keraar. Dit sluit aan bij onze kernwaarden: Samen, 
Zeker en Betrokken.

Ook in 2017 voldeed Onderlinge ’s-Gravenhage aan 
de kwaliteitseisen van het Keurmerk Klantgericht 
Verzekeren (KKV). In 2017 is onze Maatschappij 
door de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) met 
goed gevolg getoetst op de thema’s Fraudebeleid en 
Kwaliteitsverbetering.

Economische omstandigheden
De Nederlandse economie laat in zijn algemeenheid 
ook in 2017 een positieve ontwikkeling zien. Dit bete-
kent echter niet dat de omstandigheden voor levens-
verzekeraars meteen verbeteren. De factoren die de 
situatie van financiële dienstverleners beïnvloeden, 
zijn niet verbeterd: lage rente, dalende premievo-
lumes en verkrappende marges. Dat betekent dat 
we onze activiteiten daarmee in de pas moeten 
laten lopen. Dat we naast het tonen van ambitie om 
nieuwe deelnemers aan ons te binden ook maatre-
gelen nemen om de risico’s en de kosten goed te 
beheersen en zekerheid te bieden aan de bestaande 
deelnemers.

De Nederlandsche Bank (DNB) stelt hierover in haar 
visie op de verzekeringssector: “Het verdienmodel 
van de verzekeringssector is afgelopen jaren onder 
druk komen te staan. Oorzaken hiervoor liggen in 
de lage-rente-omgeving, dalende premievolumes, 
technologische ontwikkelingen en grotere concurren-
tie in een markt die op onderdelen verzadigd is. Het 
waarborgen van een blijvend dienstbare en financieel 
solide verzekeringssector vraagt om extra inspan-
ning van verzekeraars en om fundamentele keuzes. 
Het toezicht van DNB zal in 2018 dan ook in het 
bijzonder gericht zijn op het belang van een sterke 
financiële positie van verzekeraars en op de vraag 
of verzekeraars zich voldoende klaar maken voor de 
toekomst.”

Onderlinge ’s-Gravenhage heeft de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in productontwikkeling en het efficiënter 
inrichten van de bedrijfsprocessen, en heeft maat-
regelen getroffen om de negatieve effecten van een 
dalende rente zoveel als praktisch mogelijk was te 
beperken.
Het beleid van de Maatschappij blijft gericht op 
het aanhouden van een relatief hoge solvabiliteit, 
kostenbeheersing en verdere vermindering van het 
renterisico.
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Sinds februari 2015 wordt in lijn met de algemene 
renteontwikkeling in de markt de tariefstelling voor 
nieuwe verzekeringen gebaseerd op een rekenrente 
van 1,5 %.

Het gemiddelde directe rendement van de beleg-
gingsportefeuille bedroeg 3,40 % (2016 3,44 %). 
De voorziening verzekeringsverplichtingen is bere-
kend met een gemiddelde gegarandeerde rentevoet 
van 3,18 % (2016 3,22 %).

Balans en resultaat
De Europese Centrale Bank (ECB) koopt als stimule-
ringsmaatregel (het Quantitative Easing-beleid) sinds 
maart 2015 maandelijks voor miljarden euro’s aan 
staatsobligaties op. Zij beoogt daarmee de krediet-
verlening door banken en de economische groei en 
inflatie te bevorderen. Het gevolg van deze stimule-
ringsmaatregel is dat de voor levensverzekeringmaat-
schappijen belangrijke rente nog steeds zeer laag is. 
Voor Onderlinge ’s-Gravenhage is het daarom van 
belang een relatief grote buffer te hebben tegen een 
langdurig lage rente.

Voor een levensverzekeraar heeft de renteontwikke-
ling effect op zowel de verplichtingen als de beleg-
gingen. Dit effect kan verschillend zijn door de aard, 
samenstelling en looptijd van verplichtingen en beleg-
gingen, maar ook door regelgeving. In 2017 was er, 
ondanks een lichte rentestijging, sprake van een per 
saldo negatief effect. 

Langdurige krimp van de verzekeringsportefeuille 
is voor ons een ongunstig scenario. Daarom inves-
teren wij in een bij de huidige omstandigheden 
passend tempo in onze producten en diensten. 
Rekening houdend met mogelijk voor nog langere 
tijd ongunstige omstandigheden heeft Onderlinge 
’s-Gravenhage haar technische voorzieningen 
opnieuw versterkt en het vereiste solvabiliteitskapitaal 
in vergelijking met in 2016 conservatiever vastge-
steld. Werd in 2016 nog uitgegaan van een positief 
effect van te verrekenen latente belastingen, in 2017 
is  het belastingeffect op nul uitgekomen, wat een 
hoger vereist solvabiliteitskapitaal als gevolg heeft. 
Naast een reguliere dotatie aan de technische voor-
ziening voortkomend uit de toereikendheidstoets, is 
in de technische voorzieningen extra geld opzijgelegd 
ten behoeve van de toekomstige dienstverlening aan 
bestaande deelnemers. Dit maakt ons minder afhan-
kelijk van onzekere toekomstige inkomsten. Door 
deze extra reservering was er sprake is van een 
negatief resultaat technische rekening van 
- € 2,4 miljoen (2016 € 0,3 miljoen). 

Bij de bepaling van het vereiste solvabiliteitskapitaal 
houdt de regelgeving rekening met belastingeffecten. 
Dit verlaagt in eerste instantie het vereiste kapitaal, 
maar creëert ook een grote volatiliteit en afhankelijk-
heid. Om deze impact en afhankelijkheid te vermin-
deren, hanteert Onderlinge ’s-Gravenhage vanaf 
2017 conservatievere inschattingen van belasting-
effecten. 

De effecten van deze maatregelen op het eigen 
vermogen en het vereiste kapitaal zorgden voor een 
solvabiliteitsratio eind 2017 van 169 % (2016 238 %). 
De ruime marge aan eigen vermogen die Onderlinge 
’s-Gravenhage traditiegetrouw aanhoudt, is gezien 
de huidige en verwachte marktomstandigheden in 
2017 deels gebruikt voor versterking van de techni-
sche voorzieningen. Met deze bij de marktomstan-
digheden passende, prudente uitgangspunten is een 
goede basis gecreëerd voor de bedrijfsvoering in de 
komende jaren. Hiermee wordt extra waarborg aan 
onze bestaande deelnemers geboden dat wij ook 
op de langere termijn onze verplichtingen kunnen 
nakomen.

Onze deelnemers hebben zekerheid over hun uitke-
ring door de garanties die wij bieden. Dit is voor hen 
het meest zichtbaar op het uitkeringsmoment. Maar 
al daarvóór, in de opbouw naar het uitkeringsmo-
ment, leggen wij grote bedragen opzij om die garan-
ties gestand te doen. Ook in jaren zoals 2017, waarin 
de rentestand nog steeds zeer ongunstig is. 

Gezien het negatieve resultaat technische rekening 
en de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden 
stellen wij aan de Algemene Vergadering voor om 
het resultaat na belastingen van € 14,2 miljoen toe 
te voegen aan de Overige reserves. Daarmee is over 
het boekjaar 2017 geen winst voor verdeling beschik-
baar.

Het beleid van Onderlinge ’s-Gravenhage blijft er 
echter onverminderd op gericht behaalde winsten zo 
veel mogelijk onder haar deelnemers te verdelen, 
zodra dit gezien de marktomstandigheden en uit 
oogpunt van prudentie mogelijk is.
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Eigen vermogen en solvabiliteit
Het eigen vermogen van de Maatschappij bedraagt 
eind 2017 € 277,1 miljoen (2016 € 267,0 miljoen). 
Dit bedrag is inclusief het positieve resultaat na 
belastingen van € 14,2 miljoen.

De hoogte van het eigen vermogen wordt onder de 
geldende verslaggevingsrichtlijnen onder andere 
beïnvloed door de waarde van de aandelenporte-
feuille die voor eigen rekening wordt aangehouden, 
de waarde van de portefeuille onroerende zaken, de 
uitkomsten van de toereikendheidstoets op de tech-
nische voorziening en het resultaat over het boekjaar.

De obligaties en andere leningen zijn conform de 
grondslagen bij de jaarrekening gewaardeerd op 
amortisatiewaarde. De hypotheekportefeuille is 
conform de grondslagen gewaardeerd op nomi-
nale waarde. Op de obligaties, andere leningen en 
hypotheekportefeuille hebben geen afwaarderingen 
hoeven plaatsvinden. Per saldo staan de beleg-
gingen op marktwaarde op de balans omdat de 
meerwaarden ten opzichte van de boekwaarde zijn 
meegenomen in de toereikendheidstoets van de 
technische voorzieningen. De markwaarde van de 
beleggingen was in 2017 € 2,4 miljard (2016 € 2,5 
miljard).

Resultaat 
Het resultaat na belastingen was € 14,2 miljoen 
(2016 € 19,8 miljoen). Het resultaat werd in 2017 
negatief beïnvloed door enerzijds de toename van 
het ongerealiseerd verlies op beleggingen en de 
dotatie aan de technische voorzieningen als gevolg 
van de uitkomsten van de toereikendheidstoets op de 
voorzieningen en anderzijds door de afname van de 
gerealiseerde winst op beleggingen. Deze resultaten 
worden via de winst- en verliesrekening verantwoord.
Zonder de (extra) toevoegingen aan de technische 
voorzieningen (als gevolg van de uitkomsten uit 
de toereikendheidstoets) bedraagt het technische 

resultaat 2017 € 10,7 miljoen (2016 € 13,6 miljoen). 
Inclusief deze toevoeging van € 13,1 miljoen (2016 
€ 13,2 miljoen) bedraagt het technisch resultaat  
- € 2,4 miljoen (2016 € 0,3 miljoen).

De extra toevoeging aan de technische voorzie-
ning wordt bepaald door de (markt-)waarde van 
de verplichtingen tegenover onze deelnemers. Bij 
de berekening van de hoogte daarvan is de door 
EIOPA vastgestelde risicovrije rentetermijnstructuur 
gehanteerd inclusief Ultimate Forward Rate (UFR), 
Credit Risk Adjustment (CRA) en exclusief Volatility 
Adjustment (VA).

Omzet 
De omzet (bruto premies, directe opbrengst beleggin-
gen en overige inkomsten) bedroeg in 2017 € 182,3 
miljoen (2016 € 184,6 miljoen). Dit is een daling van 
1,3 % ten opzichte van 2016.

Het bruto premie-inkomen nam met 2,7 % af van 
€ 116,1 miljoen tot € 113,0 miljoen.
Het bruto premie-inkomen uit periodieke premies is  
in 2017 met 5,3 % afgenomen van € 95,9 miljoen  
tot € 90,8 miljoen. De koopsomproductie in 2017  
is met 9,8 % toegenomen van € 20,2 miljoen tot 
€ 22,2 miljoen.

De directe beleggingsinkomsten zijn met 1,6 % 
toegenomen van € 68,2 miljoen tot € 69,2 miljoen. 
Deze beleggingsresultaten hangen samen met het 
beleggingsbeleid van Onderlinge ’s-Gravenhage 
en dochtermaatschappij Neerlandia van 1880, 
houdstermaatschappij van uitsluitend beleggingen. 
Het beleggingsbeleid is erop gericht het risico/ren-
dementprofiel van de beleggingsportefeuille waar 
mogelijk te optimaliseren.

Financiële ontwikkeling
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Kosten en provisies
De totale bedrijfskosten (inclusief provisie en winstde-
ling herverzekeraars) zijn in 2017 met € 28,4 miljoen 
in lijn met vorig jaar (2016 € 28,1 miljoen).

De beheers- en personeelskosten bedroegen € 20,4 
miljoen (2016 € 18,8 miljoen). In 2017 zijn extra 
uitgaven gedaan om de benodigde strategische 
veranderingen in gang te zetten en de beheerste 
bedrijfsvoering te versterken. 

De overige personeelskosten namen toe van € 1,6 
miljoen tot € 2,9 miljoen (81,3 %) en de automatise-
ringskosten namen eveneens toe van € 1 miljoen tot 
€ 1,2 miljoen (28,2 %). De voornaamste oorzaak is 
de inzet van meer externe medewerkers ten behoeve 
van diverse projecten en het creëren van verander-
capaciteit.

De acquisitiekosten ten laste van het resultaat namen 
per saldo af met 16,7 % van € 9,7 miljoen in 2016  
tot € 8,1 miljoen. Provisie die in het verleden is ge- 
activeerd, wordt in een periode van maximaal 10 jaar 
afgeschreven. De afschrijvingslast op geactiveerde 
afsluitprovisie uit eerdere jaren bedroeg € 5,3 miljoen 
(2016 € 6,7 miljoen).

Voorziening verzekeringsverplichtingen
Aan de technische voorzieningen voor levensverze-
kering voor eigen rekening is in het verslagjaar een 
bedrag toegevoegd van € 31,8 miljoen (2016 € 36,7 
miljoen). Deze lagere toevoeging is een gevolg 
van een daling van de periodieke premies en een 
toename van de uitkeringen door afkoop. Na aftrek 
van het herverzekeringsdeel heeft de voorziening 
een omvang van € 1.673 miljoen (2016 € 1.641,3 
miljoen). Dit is 1,9 % hoger dan in 2016.
Het resultaat op sterfte, invaliditeit en mutaties 
bedroeg € 5 miljoen (2016 € 8 miljoen). Het resultaat 
op sterfte nam af met € 0,8 miljoen tot € 3,7 miljoen.
Het aantal overleden verzekerden nam in 2017 toe 
met 4,6 % tot 5.579 (2016 5.332). Het resultaat op 
mutaties betreffende de verzekeringsportefeuille 
bedroeg € 0,4 miljoen (2016 € 2,2 miljoen).
De gemiddelde rekenrente van de verzekeringsver-
plichtingen is 3,18 % (2016 3,22 %).

Conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 605 
is eind 2017 een toereikendheidstoets uitgevoerd. In 
deze toets wordt de actuele waarde van de toekom-
stige betalingsverplichtingen berekend en vergele-
ken met de voorziening verzekeringsverplichtingen 
na aftrek van de geactiveerde rentestandkorting en 
overlopende acquisitiekosten. Daarbij wordt reke-
ning gehouden met het feit dat niet alle beleggingen 

op marktwaarde worden gewaardeerd. Indien de 
toetsvoorziening hoger is dan de voorziening verze-
keringsverplichtingen wordt een aanvullende voorzie-
ning getroffen gelijk aan het verschil.
Voor de bepaling van de actuele waarde van de 
toekomstige betalingsverplichtingen wordt onder 
andere gebruikgemaakt van de door EIOPA gepubli-
ceerde Solvency II-curve zonder Volatility Adjustment 
per 31 december 2017. De toetsvoorziening bedroeg 
€ 1.821 miljoen (na aftrek van de meerwaarde 
van de beleggingen) (2016 € 1.771 miljoen). De 
balansvoorziening na aftrek van de geactiveerde 
rentestandkorting en overlopende acquisitiekosten 
bedroeg € 1.668 miljoen (2016 € 1.631 miljoen). Het 
verschil van € 153 miljoen is als aanvullende voor-
ziening opgevoerd onder overige technische voorzie-
ningen. De aanvullende voorziening is ten opzichte 
van vorig jaar met € 13,1 miljoen toegenomen.

Deelnemingen
De Maatschappij heeft de volgende meerderheids-
deelnemingen:
– N.V. Neerlandia van 1880 te Den Haag (100 %),
–  Administratiemaatschappij “Stad en Lande” B.V. te 

Den Haag (100 %), en
–  Maatschappij tot administratie van onroerende 

goederen “Admogo” B.V. te Den Haag (100 %).

Neerlandia van 1880 is een vennootschap met als 
enige activiteit het aanhouden en beheren van beleg-
gingen. Stad en Lande en Admogo zijn actief in de 
verhuur van onroerend goed van de Maatschappij en 
haar deelnemingen.
 
Daarnaast heeft de Maatschappij een minderheids-
deelneming van 331/3 % in N.V. Levensverzekering-
Maatschappij “De Hoop” te Den Haag. De Hoop is 
een herverzekeraar van vanwege de gezondheid van 
de verzekerden verhoogde levensverzekeringrisico’s 
in Nederland en een beperkt aantal andere landen. 
De resultaten van De Hoop waren in 2017 wederom 
positief. Het resultaat is ten opzichte van 2016 licht 
afgenomen door een lichte afname van de gerea-
liseerde beleggingsresultaten. De Hoop heeft een 
solide solvabiliteit en een stabiel positief technisch 
resultaat. 

Neerlandia van 1880 heeft het boekjaar afgesloten 
met een positief resultaat na belastingen van € 1,3 
miljoen (2016 € 0,3 miljoen). De toename van het 
resultaat in 2017 is veroorzaakt doordat een deel van 
de beleggingen is verkocht.
Het toegerekend resultaat van het 1/3 aandeel in 
de minderheidsdeelneming De Hoop bedroeg € 3,1 
miljoen (2016 € 3,3 miljoen).
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Beleggingen
De waarde van de totale beleggingsportefeuille is 
met 0,4 % toegenomen van € 1.976,7 miljoen tot 
€ 1.985,5 miljoen. Deze lichte toename is groten-
deels het saldo van aankoop en verkoop van beleg-
gingen en positieve herwaarderingen. In totaal is 
€ 41,3 miljoen aangekocht in obligaties en aandelen 
en in totaal € 40,1 miljoen verkocht of afgelost. In 
2017 is € 2,9 miljoen belegd in het AeAM Dutch 
Mortgage Fund. De totale belegging in het AeAM 
Dutch Mortgage Fund bedraagt € 108,4 miljoen. Het 
Fonds belegt in Nederlandse hypotheken, waarvan 
het onderpand particuliere Nederlandse woonhuizen 
betreft.

De positieve resultaten van de vastgoed- en aande-
lenportefeuille veroorzaakten een waardestijging 
van respectievelijk € 6,5 miljoen en € 11,1 miljoen. 
Daartegenover is er een negatief effect als gevolg 
van de toename van het ongerealiseerde verlies op 
aandelen (waardering beneden de kostprijs) van 
€ 1,4 miljoen in 2016 naar € 5,4 miljoen dit jaar. Bij 
de portefeuille Terreinen en Gebouwen zijn geen 
waardedalingen beneden kostprijs zichtbaar.

De aandelenbeleggingsstrategie is gericht op het 
aanhouden van kwalitatief goede aandelen met een 
bewezen businessmodel en stabiele kasstromen, 
die fundamenteel een goed beleggingsperspectief 
hebben. De aanpassingen van de aandelenpor-
tefeuille waren nodig omdat sommige aandelen 
vanwege opgelopen koersen dermate hoge waarde-
ringen en lage dividendrendementen hebben gekre-
gen dat er betere alternatieven beschikbaar waren.

Binnen de obligatiebeleggingsstrategie is op 
basis van de uitkomsten van een Asset & Liability 
Management (ALM)-studie de samenstelling en loop-
tijd van de obligatieportefeuille licht gewijzigd. 

Het gedurende de afgelopen jaren gevoerde beleid 
om het renterisico te verminderen wordt voortgezet, 
rekening houdend met de ontwikkeling van de verze-
keringsportefeuille en de beleggingen en met de 
marktomstandigheden.

De directe beleggingsinkomsten bedroegen € 69,2 
miljoen en zijn met 1,6 % toegenomen ten opzichte 
van 2016 (€ 68,2 miljoen). De gerealiseerde winst 
op beleggingen is afgenomen van € 18,5 miljoen in 
2016 tot € 17,6 miljoen. 

De beleggingen in portefeuille zijn gespreid over 
verschillende beleggingscategorieën:

Beleggingscategorie 2017   2016 
Vastrentende waarden 78,1 % 78,3 %
Aandelen 14,1 % 14,1 %
Onroerende zaken 5,2 % 5,0 %
Hypotheken 1,0 % 1,1 %
Op andere wijze belegd 
(met name deelnemingen en 
liquide beleggingen) 1,6 % 1,5 %
 100 % 100 %

Het beleggingsbeleid is, rekening houdend met onder 
meer de Code Duurzaam Beleggen, sterk gericht op 
soliditeit van het vermogensbeheer, op het realiseren 
van een gestage groei van het vermogen en een 
positief rendement op de lange termijn. Beleggingen 
worden over het algemeen langdurig in portefeuille 
gehouden. Gedurende 2017 is de aandelenporte-
feuille naar aanleiding van de ALM-studie afgebouwd 
ten gunste van vastgoed. 
Binnen het beleggingsmandaat wordt geen gebruik 
gemaakt van afgeleide instrumenten als opties, 
futures, swaps, swaptions en dergelijke. 
Het gemiddelde directe rendement van de beleg-
gingsportefeuille is ten opzichte van vorig jaar licht 
afgenomen tot 3,40 % (2016 3,44 %) onder invloed 
van de lage rente op nieuwe obligaties. Het gemid-
delde rendement is hierbij bepaald door de directe 
opbrengsten uit beleggingen te relateren aan het 
over het boekjaar gemiddeld belegde bedrag.
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Obligaties
Ultimo 2017 bedroeg het totaal van de obligaties 
in portefeuille € 1.497,1 miljoen (2016 € 1.494,7 
miljoen). De obligaties worden gewaardeerd op 
amortisatiewaarde. 
In totaal is in 2017 voor € 29,7 miljoen aan staatobli-
gaties aangekocht (Ierland en Oostenrijk) en is de 
positie in Belgische staatsobligaties verder uitgebreid.
De aflossing van obligaties bedroeg nominaal € 23,8 
miljoen. De vrijval van de agio- en disagioreserve 
veroorzaakte het restant van de afname. 
Het gemiddelde directe rendement op obligaties is 
gedaald en bedroeg in 2017 3,19 % (2016 3,29 %).
Het rendement op de obligatieportefeuille op markt-
waarde bedroeg over 2017 - 0,6 %. 

Van de beleggingsportefeuille is eind 2017 11,8 % 
belegd in staatsobligaties van landen met een rating 
van A of lager (2016 12,4 %). Er zijn geen vastren-
tende waarden in de portefeuille zonder formele 
rating.

Aandelen 
De aandelenportefeuille bestaat uit zowel reguliere 
aandelen als een beleggingsfonds in hypotheken. 
De aandelenportefeuille bedroeg in totaal € 280,7 
miljoen (2016 € 277,8 miljoen). 

Aandelen exclusief beleggingsfonds in hypotheken 
De waarde van de aandelenportefeuille bedroeg 
€ 172,3 miljoen (2016 € 173 miljoen). Het rendement 
op de aandelenportefeuille op marktwaarde bedroeg 
in 2017 8,4 % (2016 13,2 %). 

Over geheel 2017 genomen zijn de aandelenkoer-
sen verder gestegen, ingegeven door sterke macro-
economische cijfers wereldwijd, een groei van de 
bedrijfswinsten en een accomoderend monetair 
beleid. 

De samengestelde wereldwijde aandelenindex  
(50 % eurozone en 50 % rest ontwikkelde wereld)  
liet in 2017 een stijging zien van 9,7 %.
Een gedeelte van de waardetoename van de aande-
lenportefeuille heeft betrekking op niet-gerealiseerde 
winst uit koersstijgingen en is verwerkt in de herwaar-
deringsreserve en daarmee direct in het eigen 
vermogen van de Maatschappij.

Beleggingsfonds in hypotheken
De waarde van de belegging in het hypotheekfonds 
AeAM Dutch Mortgage Fund bedroeg € 108,4 
miljoen (2016 € 104,8 miljoen). Het rendement 
bedroeg 3,4 %. In 2017 is het ontvangen dividend 
van het AeAM Dutch Mortgage Fund van € 2,9 
miljoen opnieuw belegd  in hypotheken.

De hypothekenportefeuille van het AeAM Dutch 
Mortages Fund bestaat uit Nederlandse hypotheken.

Onroerende zaken
De waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg 
€ 104,1 miljoen (2016 € 98,5 miljoen). De toename 
is het gevolg van hogere taxatiewaarden, voorna-
melijk binnen de segmenten woningen en kantoren. 
In 2017 zijn zes objecten verkocht en is één object 
aangekocht. Bij verkoop van een object heeft de 
directie van de Maatschappij het voornemen tot 
herinvestering in een soortgelijk object met dezelfde 
economische functie.

Het netto huurrendement van de portefeuille bedroeg 
5,24 % (2016 5,43 %) en ontwikkelde zich licht nega-
tief door de toename van de waarde van de vast-
goedportefeuille. 

Binnen de portefeuille is eind 2017 in het segment 
winkels geen leegstand. Binnen het segment bedrijfs-
vastgoed staat één pand leeg en er is geringe leeg-
stand zichtbaar binnen het segment gestoffeerde 
herenhuizen en de nog te renoveren woningen. 

Andere leningen
De marktwaarde van de andere leningen bedroeg 
ultimo 2017 € 60,7 miljoen tegenover 
€ 62,0 miljoen in 2016. In 2017 hebben geen muta-
ties plaatsgevonden. Het totale rendement van de 
portefeuille bedroeg in 2017 2,6 % (2016 2,6 %).

Beleggingsmix

Vastrentende waarden 78,1%

Aandelen 14,1%

Terreinen en gebouwen 5,2%

Hypotheken 1,0%

Overig 1,6%
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Hypotheken
Sinds enkele jaren worden door de Maatschappij 
geen nieuwe directe hypothecaire leningen meer 
verstrekt. De in het verleden verstrekte hypotheken 
zijn verbonden aan een levensverzekering van de 
Maatschappij. De marktwaarde van de hypotheken 
bedroeg in 2017 € 20,7 miljoen (€ 24,5 miljoen in 
2016). De waardedaling is het gevolg van aflossin-
gen ter waarde van € 3,2 miljoen en de daling van 
de rente. In het boekjaar hebben geen executies van 
hypothecaire leningen plaatsgevonden. Het totale 
rendement op directe hypotheken bedroeg in 2017 
4,3 % (2016 4,7 %). 
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Ontwikkeling van de levenmarkt 
in Nederland

Individueel
Na jaren van daling is in 2017 de nieuwe bruto 
premieproductie van de levensverzekeringsmarkt 
licht toegenomen. Deze toename is toe te schrijven 
aan nieuwe koopsomproductie binnen de product-
groepen Direct ingaande lijfrente en Uitgesteld 
pensioen en lijfrente. De nieuwe periodieke premie is 
daarentegen verder afgenomen. Uitgesteld pensioen 
en lijfrente (opbouwfase) en Direct ingaande lijfrente 
(uitkeringsfase) blijven de belangrijkste productgroe-
pen binnen de individuele levenmarkt.

De nieuwe periodieke premie- en koopsomproduc-
tie in de gehele Nederlandse markt van individuele 
levensverzekeringen (beleggings- en euroverzeke-
ringen) bedroeg in 2017 € 1,4 miljard (2016 € 1,3 
miljard). Dit betekent een stijging van 3,1 % ten 
opzichte van 2016.
De koopsomproductie steeg met 5,5 % door een 
productietoename bij de productgroepen Direct 
ingaande lijfrentes en Uitgesteld pensioen en 
lijfrente. De afname van de periodieke premie-
productie werd voornamelijk veroorzaakt door 
de lagere productie binnen de productgroep 
Overlijdensrisicoverzekeringen. 

Collectief
Binnen de collectieve pensioenmarkt is een positieve 
ontwikkeling te zien. Gemeten over de eerste drie 
kwartalen is de nieuwe productie ten opzichte van 
dezelfde periode in 2016 toegenomen. Mogelijk is dit 
het gevolg van de wettelijke verhoging van de pensi-
oenleeftijd naar 68 jaar. Pensioencontracten worden 
opengebroken en opnieuw afgesloten op de nieuwe 
pensioenleeftijd. 

Ontwikkeling van de productie 
van de Maatschappij
De totale premieproductie van de Maatschappij 
bedroeg € 113,0 miljoen. In vergelijking 
tot 2016 is dat een vermindering van € 3,1 
miljoen. Onderdeel van de totale productie is 
nieuwe bruto premieproductie van de nieuwe 
GarantiePlusPensioenproducten. Deze is in 2017 
wederom meer dan verdubbeld ten opzichte van 
het jaar ervoor. De totale bruto nieuwe premie- en 
koopsomproductie van de Maatschappij, exclusief de 

koopsommen afkomstig uit winstdeling, nam in 2017 
met 26,7 % toe tot € 21,8 miljoen 1) (2016 € 17,2 
miljoen). De nieuwe bruto premieproductie steeg met 
57,0 % naar € 4,5 miljoen (2016 € 2,8 miljoen). 
Uit deze nieuwe productie van onze nieuwe pen- 
sioenproducten blijkt duidelijk dat werkgevers/werk-
nemers en de DGA behoefte hebben aan ons pen- 
sioenproduct met een gegarandeerd kapitaal.

De nieuwe koopsomproductie in 2017 is met 21,7 % 
toegenomen en deze bedroeg € 17,3 miljoen 
(2016 € 14,4 miljoen). De toename van de koop-
somproductie is voornamelijk zichtbaar binnen de 
productgroep Lijfrente (28,0 %). De toename wordt 
voornamelijk veroorzaakt door voortzettingen van 
verzekeringen die bij andere aanbieders tot uitkering 
kwamen. 

 

Productie en verzekerd bedrag
Het totaal verzekerd bedrag, zonder aftrek voor 
herverzekering, nam af tot € 4,3 miljard (2016 € 4,5 
miljard).

De productie van verzekeringen (nieuwe en mutaties) 
uitgedrukt in verzekerd bedrag nam in 2017 af tot 
€ 135,3 miljoen (2016 € 169,8 miljoen). Het verval 
bedroeg € 336,5 miljoen en was aanzienlijk lager 
dan voorgaand jaar (2016 € 420,7 miljoen), zodat 
het verzekerd bedrag aan het einde van het boekjaar 
een vermindering aangaf van € 201,2 miljoen (2016  
- € 250,8 miljoen).

Productie en verzekeringsportefeuille

1)   Betreft de stand van nieuwe premie- en koopsomproductie en wijkt af van de nieuwe premie- en koopsomproductie in de  
winst- en verliesrekening.

Nieuwe productie

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2013 20152014 2016 2017

Premieproductie       Koopsomproductie                   Premies totaal



22

Uitkeringen
De uitkeringen voor eigen rekening (voornamelijk 
expiraties, overlijden en lijfrenten) bedroegen € 64,8 
miljoen en zijn in lijn met 2016 (€ 64,4 miljoen).

De onderverdeling van deze uitkeringen is in 2017 
nagenoeg gelijk aan die van 2016. De uitkeringen 
uit hoofde van expiratie ad € 48,8 miljoen vormen 
het voornaamste deel (75 %) van het totaal, gevolgd 
door uitkeringen uit hoofde van overlijden ad € 8,6 
miljoen (13 %), lijfrente ad € 6,1 miljoen (9 %) en 
overig ad € 1,3 miljoen (3 %).

De afkopen voor eigen rekening van individuele en 
collectieve verzekeringen samen bedroegen € 44,2 
miljoen (2016 € 39 miljoen). Het aantal afkopen is licht 
gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. De gemid-
delde afkoopwaarde per polis is in 2017 toegenomen.

Solvency II 
Per 1 januari 2016 is het Europese solvabiliteitsre-
gime Solvency II van kracht geworden. De vereiste 
solvabiliteit onder de nieuwe voorschriften houdt, 
meer dan onder het vorige regime, rekening met 
alle financiële risico’s waaraan de onderneming is 
blootgesteld. Daarnaast stelt de regelgeving meer 
eisen aan een robuuste governancestructuur, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de inrichting 
van een organisatie waarbinnen een goede balans 
is tussen het nemen van risico’s enerzijds en de 
beheersing hiervan anderzijds.

De governancestructuur is ingericht op een wijze 
die passend is bij de omvang van de Maatschappij. 
Er zijn beleidsdocumenten opgesteld voor de vier 
verplicht in te richten sleutelfuncties. Ook zijn de 
sleutelfunctiehouders benoemd.

Aan de hand van het ‘Own Risk and Solvency 
Assessment’ (ORSA) is gesproken over de risicobe-
reidheid van Onderlinge ’s-Gravenhage en de clas-
sificatie van de belangrijkste risico’s. De uitkomsten 
en inzichten helpen de Maatschappij bij het sturen 
op de verhouding risico-rendement-kapitaal, een 
belangrijk uitgangspunt bij Solvency II. Ten aanzien 
van de solvabiliteit werkt de Maatschappij met interne 
normen en veiligheidsmarges.

Solvabiliteitspositie
Voor de vaststelling van de vereiste solvabiliteit 
hanteert onze Maatschappij de standaardformule uit 
de Solvency II-richtlijn inclusief de overgangsmaatre-
gel voor het aandelenrisico.
Onder Solvency II zijn de risico’s ingeprijsd in het 
vereiste kapitaal. Het vereiste kapitaal (SCR) is 
daarmee een indicator van het benodigde kapitaal 
om relevante schokken op te vangen. Onderlinge 
’s-Gravenhage streeft naar een solvabiliteit boven 
200 %. Indien de solvabiliteit richting 150 % beweegt, 
wordt extra aandacht gegeven aan maatregelen om 
de solvabiliteit te verhogen. De interne norm voor 
de solvabiliteitsratio is gebaseerd op onze huidige 
inzichten in wet- en regelgeving, de risico’s die onze 
Maatschappij loopt en de beheersing daarvan. Dit 
wordt jaarlijks beoordeeld bij de actualisatie van het 
kapitaalbeleid. 

Eind 2017 bedraagt het solvabiliteitspercentage 
inclusief Volatility Adjustment 169 % (2016 238 %). 
In het jaarverslag 2016 hebben we aangegeven dat 
de Maatschappij met name gevoelig is voor rente in 
combinatie met spread en kosten en dat er on- 
zekerheid bestond met betrekking tot de impact van 
het verliescompenserend vermogen van uitgestelde 
belastingen (Loss Absorbing Capacity of Deferred 
Taxes (LAC DT)). Daarnaast heeft DNB in 2017 
aanvullende richtlijnen opgesteld met betrekking 
tot de benodigde onderbouwing bij het toepassen 
van de LAC DT. Dit heeft geleid tot een andere 
waardering van de LAC DT in de SCR-berekening 
van de Maatschappij ultimo 2017. De nieuwe richt-
lijnen hebben de Maatschappij doen besluiten een 
prudent standpunt in te nemen met betrekking tot het 
meenemen van toekomstige winsten na schok. In 
tegenstelling tot de berekening van de SCR in 2016 
zijn de toekomstige winsten vooralsnog niet meege-
nomen bij de berekening en de onderbouwing van de 
LAC DT in 2017. Dit heeft een negatief effect op het 
solvabiliteitspercentage eind 2017 ten opzichte van 
2016 van circa 21 %.
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Gedurende 2017 heeft de renteontwikkeling een 
negatief effect gehad op de ontwikkeling van de 
solvabiliteit. Daarnaast zijn in de laatste week van 
december 2017 de spreads op Italië en Spanje, 
landen waarin de Maatschappij onder andere belegt, 
uitgelopen. Samen met de impact van de renteont-
wikkeling heeft dit in totaal, ten opzichte van het 
solvabiliteitspercentage van eind 2016, een negatief 
effect gehad op de ratio van circa 28 %. De spreads 
zijn begin 2018 weer ingekomen en Onderlinge 
’s-Gravenhage heeft besloten haar bestendige 
gedragslijn door te zetten en het spreadrisico in de 
betreffende landen verder af te bouwen.

De grondslagen met betrekking tot de berekening 
van de best estimate kostenvoorziening zijn aange-
past. De berekening van de risicomarge is aange-
scherpt voor wat betreft het vervalrisico, hetgeen een 
verbetering betekent van het solvabiliteitspercentage 
eind 2017 van circa 7 %. 

De Maatschappij heeft besloten, om reden van 
prudentie, een extra kostenvoorziening te vormen. Dit 
betekent dat een (‘extra’) deel van het vrije vermo-
gen wordt bestemd om de (inherente) onzekerheden 
van de komende 10 jaar omtrent nieuwe productie, 
portefeuilleontwikkeling en kosten te ondervangen 
in de solvabiliteitsratio. Deze extra kostenvoorzie-
ning verlaagt het solvabiliteitspercentage eind 2017 
met 27 %. Onderlinge ’s-Gravenhage blijft aandacht 
geven aan kostenbeheersing enerzijds en groei 
anderzijds.

In de volgende tabel is het bovenstaande
samengevat:

Het indicatieve solvabiliteitspercentage eind februari 
2018 bedraagt circa 180 %. Dit is een verbetering 
ten opzichte van eind 2017 van 11 %. De voornaam-
ste reden is een verbetering van de rente en de 
genomen maatregelen met betrekking tot het beper-
ken van de risico’s.

Het beschikbaar eigen vermogen van de 
Maatschappij, volgens de Solvency II-grondslagen, 
is € 266,9 miljoen. Daartegenover staat het vereiste 
solvabiliteitskapitaal (SCR) van € 158,0 miljoen. Dit 
resulteert in een solvabiliteitsratio van 169 % ultimo 
2017. Hiermee kan Onderlinge ’s-Gravenhage goed 
voldoen aan onze verplichtingen jegens onze deelne-
mers.

Solvency II-ratio 31 december 2016 238 %

Reguliere marktontwikkelingen
en aanpassingen grondslagen - 28 %

Aanpassing risicomarge 7 %

Additionele (BE) kostenvoorziening - 27 %

Aanpassing LAC DT - 21 %
Toevoeging voorziening discretionaire
winstdeling en verliesabsorberend vermogen
van Technische voorziening (LAC TP)

0 %

Solvency II-ratio 31 december 2017 169 %
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Gedragscode Verzekeraars en Corporate 
Governance Code
Onze Maatschappij wil de risico’s overnemen die 
onze klanten zelf niet kunnen of willen dragen. 
Onze kernwaarden zijn daarom Samen, Zeker en 
Betrokken.

Onze kernwaarden sluiten aan op de kernwaarden 
zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappe-
lijk betrokken zijn uit de Gedragscode Verzekeraars 
van het Verbond van Verzekeraars. Wij houden 
ons aan de bepalingen en gedragsregels van deze 
Gedragscode.

In december 2016 is de herziene Nederlandse 
Corporate Governance Code gepubliceerd. De 
belangrijkste vernieuwingen die daarbij zijn geïntro-
duceerd, zijn het centraal stellen van lange termijn 
waarde creatie en de introductie van cultuur als 
onderdeel van goede corporate governance. 
Al vanaf onze oprichting in 1895 spannen wij ons in 
om onze deelnemers waarde op de lange termijn te 
bieden. En even lang al kent onze Maatschappij een 
cultuur waarin gewenst gedrag en integer handelen 
vanzelfsprekend is. Ook in 2017 hebben wij, in het 
kader van ons programma “Collega’s in beweging”, 
tijdens diverse medewerkersbijeenkomsten onder 
andere interactief aandacht gegeven aan de bedrijfs-
cultuur, onze kernwaarden en de bijbehorende 
competenties.
De Nederlandse Corporate Governance Code is van 
toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. 
Onze Maatschappij is niet beursgenoteerd, maar als 
levensverzekeraar zijn wij wel een organisatie van 
openbaar belang. Daarom vinden wij de beginselen 
van deugdelijk ondernemingsbestuur en de best 
practice-aanbevelingen van de Code belangrijk, en 
passen wij voor Onderlinge ’s-Gravenhage relevante 
elementen daarvan toe. 

Beloningsbeleid
Onderstaande cijfers voor 2017 gaan voor wat betreft 
het inkomen uit van de brutoloonsom. Dit geldt ook 
voor de vergelijkende cijfers over 2016. Deze wijken 
daardoor in geringe mate af van het jaarverslag 2016 
waar het fiscale loon is weergegeven.

Het beloningsbeleid is in het verslagjaar aangepast 
en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen 
(RvC). De beloningssystematiek is in overeenstem-
ming met de vigerende wet- en regelgeving. Het 
beloningsbeleid is, conform de regelgeving, ook 
geplaatst op de website van de Maatschappij.

Naast het beloningsbeleid is een bezoldigings-
beleid voor de directie opgesteld. De Algemene 
Vergadering stelt dit bezoldigingsbeleid vast. De 
Ondernemingsraad heeft bij de vaststelling van het 
bezoldigingsbeleid een rol.

Het beloningsbeleid is in zijn uitwerking met name 
van toepassing op medewerkers met een variabele 
beloning die het risicoprofiel van de Maatschappij 
kunnen beïnvloeden. Dit zijn de directie, adjunct-
directie en het senior management. Het belo-
ningsbeleid is voorts van toepassing op de Human 
Resources Managementfunctie en de bij het belo-
ningsbeleid betrokken controlefuncties Compliance, 
Risicomanagement en Interne Audit. De overige 
medewerkers van de binnen- en buitendienst 
behoren niet tot de groep medewerkers die het risico-
profiel van de Maatschappij kunnen beïnvloeden. Het 
beloningssysteem van Onderlinge ’s-Gravenhage is 
gerelateerd aan de op de Maatschappij van toepas-
sing zijnde CAO’s voor het verzekeringsbedrijf, 
binnen- en buitendienst.

Het beloningssysteem voorziet in de mogelijkheid 
van een gratificatie voor het gehele personeel, de 
directie uitgezonderd, in de maanden mei en oktober. 
In de gratificatie van oktober is verwerkt dat de 
medewerkers van de binnendienst van Onderlinge 
’s-Gravenhage krachtens de statuten van de 
Maatschappij gezamenlijk recht hebben op 0,25 % 
van de voor verdeling beschikbare winst. De gratifi-
caties in mei en oktober zijn in totaal niet groter dan 
5 % van het jaarinkomen en lager dan het salaris 
over een maand, en bedragen tevens minder dan 
€ 10.000 op jaarbasis. De gratificaties zijn niet 
afhankelijk van bepaalde prestaties. Andere gratifi-
caties, welkomstpakketten, exitpakketten of retentie-
bonussen zijn niet toegekend. In uitzonderlijke 
gevallen bestaat de mogelijkheid om achteraf voor 
een bijzondere prestatie een bescheiden gratificatie 
uit te keren. In 2017 hebben twee toekenningen aan 
medewerkers plaatsgevonden.
Aan de directie wordt geen variabele beloning 
toegekend. De structuur en de betalingen van de 
variabele beloning van de directie over de periode 
vóór 2015 zijn in lijn met de vereisten van de Capital 
Requirements Directive IV van de Europese Unie en 
de inbedding daarvan in de Regeling beheerst belo-
ningsbeleid 2014 (RBB 2014).
In 2017 heeft op basis van de toekenning van de 
variabele beloning over de voorgaande jaren een 
uitkering plaatsgevonden tot maximaal 8 % van de 
loonsom. 

Corporate Governance
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De medewerkers van de buitendienst ontvangen 
een variabele inkomenscomponent die louter afhan-
kelijk is van kwalitatieve prestatiecriteria die aan het 
begin van elk jaar worden vastgesteld. Het variabele 
inkomen is niet groter dan maximaal 20 % van het 
totale inkomen. 
Ten behoeve van de RvC is een rapportage opge-
steld over de uitvoering van het beloningsbeleid. De 
controlefuncties rapporteren afzonderlijk aan de RvC 
over het beloningsbeleid.

De loonsom van medewerkers met een hogere 
leidinggevende functie (7 personen) bedroeg 
€ 2.301.856 (2016 € 2.079.294). Het aantal perso-
nen in deze groep is groter en de kosten zijn in 2017 
ten opzichte van 2016 hoger omdat de loonsom van 
een gewezen bestuurder voor een periode van 5 
maanden is meegenomen. Van de loonsom was 
€ 92.423 variabel. Van dit bedrag is € 56.310 gekop-
peld aan de waardeontwikkeling van de organisatie. 
Het bedrag aan uitstaande voorwaardelijke belonin-
gen is € 14.423. Op de betalingen in 2017 uit de 
jaren voor 2014 zijn geen correcties in verband met 
prestaties aangebracht.
De loonsom van het senior management (exclusief 
de medewerkers met een hogere leidinggevende 
functie) (9 personen) bedroeg € 811.435 (2016 
€ 821.855 (7 personen). Hiervan is een bedrag van 
€ 26.962 variabel. Het aantal personen is hoger 
door onder andere het vertrek van een manager 
aan het begin van het jaar en de invulling van de 
vacature later in het jaar en door het toerekenen van 
een managersfunctie aan het senior management. 
De loonsom van de controlefuncties Compliance, 
Risicomanagement en Interne Audit (4 personen) 
bedroeg € 380.853 (2016 € 345.924). Hiervan is een 
bedrag van € 8.729 variabel. Anders dan de gratifi-
caties die minder dan € 10.000 bedroegen en ook 
kleiner zijn dan een maandsalaris, is in 2017 geen 
variabele beloning toegekend.

In 2017 is aan drie medewerkers een ontslaguitke-
ring betaald, in totaal een bedrag van € 135.000. De 
hoogste individuele uitkering bedroeg € 105.000.

Code Duurzaam Beleggen
In het kader van maatschappelijk verantwoord beleg-
gen houden wij in ons beleggingsbeleid rekening 
met milieuaspecten, sociale aspecten en goed 
ondernemingsbestuur (ESG) van de entiteiten waarin 
door ons wordt belegd. Onderlinge ’s-Gravenhage 
onderschrijft de Code Duurzaam Beleggen van het 
Verbond van Verzekeraars.

Duurzaam beleggen is een vast periodiek punt op 
de agenda van de Beleggingscommissie waarin 
de directie zitting heeft. De UN Principles for 
Responsible Investment en het United Nations Global 
Compact vormen richtlijnen voor het beleggingsbe-
leid.

Onderlinge ’s-Gravenhage betrekt de mogelijkheden 
die zij als belegger heeft om duurzaam beleid binnen 
bedrijven te stimuleren in haar beleggingsbeleid. 
Aandachtsgebieden zijn mensenrechten, werkom-
standigheden (dwangarbeid, kinderarbeid, discrimi-
natie en het recht op collectieve onderhandelingen), 
milieu en anti-corruptie. Deze onderwerpen zijn 
geïntegreerd in het beleggings- en besluitvormings-
proces van onze Maatschappij. Zo geven wij de 
voorkeur aan bedrijven die binnen hun sector goed 
scoren op ESG-criteria en sluiten wij bedrijven uit die 
de UN Principles for Responsible Investment ernstig 
schenden. Daarnaast beleggen wij niet in bedrijven 
die betrokken zijn bij de handel in of productie van 
controversiële wapens.
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Het risicobeheer van Onderlinge ’s-Gravenhage is 
afgestemd op de missie, het strategisch beleid en 
de omvang van de Maatschappij. Er wordt daarbij 
gestreefd naar een gematigd risicoprofiel. Sturing en 
beheersing van risico’s vindt plaats binnen het hierna 
beschreven risicobeheerraamwerk.

Risicomanagementorganisatie
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak 
toezicht te houden op en advies te geven over het 
door de directie gevoerde beleid. Bij zijn toezicht 
besteedt de RvC bijzondere aandacht aan het risi-
cobeheer. De bespreking van het risicobeheer in 
de RvC wordt voorbereid door een uit zijn midden 
benoemde risicocommissie: de Audit, Compliance en 
Risk Commissie (ACRC).

De RvC bespreekt het risicoprofiel van de 
Maatschappij en beoordeelt op strategisch niveau 
of de bedrijfsactiviteiten, de kapitaalallocatie en het 
liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstem-
ming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. De 
RvC stemt ten minste jaarlijks - en bij belangrijke 
wijzigingen ook tussentijds - in met de door de direc-
tie voorgestelde risicobereidheid. 

Er wordt intern een organisatiestructuur gehanteerd 
die aansluit op het ‘three lines of defense’-model. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
•  de 1e lijn: de (operationele) kernactiviteiten van 

het bedrijf. Hier ligt de primaire verantwoordelijk-
heid voor de naleving van wet- en regelgeving, 
het signaleren van risico’s, de implementatie van 
adequate beheersmaatregelen en de aantoonbare 
controle op het juist, tijdig, volledig en rechtmatig 
uitvoeren van de administratieve bedrijfsprocessen;

•  de 2e lijn: de advies- en bewakende functies, 
bestaande uit Risicomanagement, Compliance en 
de Actuariële functie. De 2e lijnfuncties houden 
toezicht op het juist functioneren van de 1e lijn en 
stellen daarvoor normen en richtlijnen beschikbaar;

•  de 3e lijn: Interne Audit verzorgt in opdracht van de 
directie en de RvC een onafhankelijke toetsing van 
het functioneren van de 1e en 2e lijn.

De operationele vertaling van het door de directie 
vastgestelde risicomanagementbeleid vindt plaats 
door de lijnorganisatie onder regie van een viertal 
risicocomités:
1. Concern Risico Comité (CRC)
2. Financieel Risico Comité (FRC)
3. Operationeel Risico Comité (ORC)
4.  Governance en Compliance Risico Comité 

(GCRC)

Het CRC beoordeelt overall de risico’s op strategisch 
niveau, het FRC beoordeelt de financiële en verze-
keringstechnische risico’s, het ORC de operationele 
risico’s en het GCRC het reputatierisico, het compli-
ancerisico (inclusief integriteit), het juridisch risico en 
het frauderisico.

Ten minste tweemaal per jaar brengen de 
Risicomanagement-, Compliance- en Actuariële 
functie verslag uit aan de Audit, Compliance en Risk 
Commissie van de RvC van de actuele ontwikkelin-
gen op het eigen aandachtsgebied.

Onderlinge ’s-Gravenhage kent een onafhankelijke 
Interne Auditfunctie. De Interne Auditfunctie opereert 
onder directe verantwoordelijkheid van de alge-
meen directeur en de Audit, Compliance en Risk 
Commissie van de RvC.

Indien daartoe aanleiding is, hebben de tweede- en 
derdelijns controlefuncties de rechtstreekse mogelijk-
heid tot het benaderen van de RvC.

Risicobeheerraamwerk
De Maatschappij maakt gebruik van het door De 
Nederlandsche Bank (DNB) gehanteerde conceptu-
eel risicomodel voor verzekeraars, met gebruikma-
king van algemeen toegepaste uitgangspunten en 
best practices onder Solvency II.

Het lijnmanagement implementeert het risicomanage-
mentbeleid en voert het operationele risicomanage-
ment binnen zijn werkterrein uit. Periodieke evaluatie 
en bijsturing van het risicomanagementbeleid wordt 
voorbereid in het Concern Risico Comité (CRC) en 
wordt vastgesteld door de directie.

Voor interne doeleinden wordt minimaal op kwartaal-
basis de kapitaalpositie onder de Solvency II-richtlijn 
geanalyseerd. De analyses geven een kwantitatief 
beeld van de invloed van het risicobeleid op onze 
financiële positie en de belangrijkste gevoeligheden. 

Door middel van de in Solvency II voorgeschreven 
uitvoering van het zogenoemde ‘Own Risk and 
Solvency Assessment’ (ORSA) wordt met scena-
rioanalyses onderzoek gedaan naar de financiële 
weerbaarheid van de Maatschappij in stresssituaties. 
Hierbij wordt ook onderzocht in hoeverre de stan-
daardformule voor de kapitaalvereiste aansluit bij het 
actuele risicoprofiel van de Maatschappij.

Risicobeheer
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Het beheersen van het compliancerisico (inclusief 
integriteit) wordt primair bevorderd door een bedrijfs-
cultuur waarin het voldoen aan wet- en regelge-
ving en integer handelen vanzelfsprekend is. Het 
aannamebeleid van personeel is gericht op het zo 
veel mogelijk waarborgen van de integriteit van 
medewerkers. Daarnaast vindt periodieke toetsing 
plaats op de naleving van procedures, wetgeving en 
gedragscodes. Tevens is er een klokkenluidersrege-
ling.

Naleving van wet- en regelgeving wordt intern 
getoetst door de Compliancefunctie. Periodiek 
worden evaluaties (self assessments) uitgevoerd, 
op eigen initiatief of geïnitieerd door toezichthouders 
(De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële 
Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens) en 
het Verbond van Verzekeraars. De onafhankelijke 
positie van de Compliance- en Interne Auditfunctie 
is gewaarborgd door de vastlegging van het interne 
audit- en compliancebeleid en de inrichting van een 
zelfstandige stafafdeling.

De Maatschappij onderschrijft het Protocol 
Verzekeraars en Criminaliteit en handelt op basis 
daarvan. Binnen de organisatie zijn maatregelen 
genomen om de kans op misbruik door deelnemers 
of andere betrokkenen te voorkomen. De coördina-
tor fraudebeheersing zorgt ervoor dat in geval van 
(mogelijke) fraudegevallen actie wordt ondernomen 
en rapporteert hierover.

Risicobereidheid
Uitgaande van de strategische ambities van de 
Maatschappij wordt jaarlijks de risicobereidheid op 
voorstel van de directie door de RvC beoordeeld 
en vastgesteld. De risicobereidheid is daarbij vanuit 
een drietal invalshoeken geformuleerd, te weten 
‘Cultuur en Gedrag’, ‘Producten en Diensten’ en 
‘Kapitaalmanagement’.

Cultuur en Gedrag
Onderlinge ’s-Gravenhage houdt in haar bedrijfsvoe-
ring rekening met de belangen van alle stakeholders. 
Daarbij staat het belang van de deelnemers centraal. 
De Maatschappij kan haar doelstellingen slechts 
bereiken als zij het vertrouwen heeft van alle stake-
holders zoals haar deelnemers, assurantieadviseurs, 
toezichthouders en medewerkers. Het handhaven 
van een goede reputatie en het behouden van het 
vertrouwen zijn daarbij een voorwaarde. Er zullen 
geen handelingen worden verricht of risico’s worden 
genomen die in strijd zijn met de goede reputatie en 
het vertrouwen dat in de Maatschappij gesteld wordt.

De governance en het beloningsbeleid zijn hierop 
afgestemd. Wet- en regelgeving en zelfregulering 
worden in het belang van de deelnemers ruimhartig 
nageleefd. De cultuur binnen de onderneming en het 
gedrag van alle medewerkers zijn in overeenstem-
ming met de actuele eisen die aan een financiële 
instelling worden gesteld. 

Producten en diensten
Onderlinge ’s-Gravenhage richt zich op de pensioen- 
en levenmarkt. Ze biedt producten en diensten aan 
die maatschappelijk relevant zijn en toegevoegde 
waarde hebben voor zowel de deelnemers als de 
onderneming. Deze producten en diensten sluiten 
aan bij de behoeften van de deelnemers. De produc-
ten worden op een bij de complexiteit passende wijze 
gedistribueerd, die aansluit bij de behoefte en moge-
lijkheden van de doelgroep. Zij worden aangeboden 
tegen een redelijke prijs die past bij de toegevoegde 
waarde van de producten en de gelopen risico’s. Dit 
kan slechts op basis van solide, rendabele producten 
en een op lange termijn rendabele bedrijfsvoering. 
Er worden geen risico’s aangegaan die niet passen 
bij de doelstellingen van de Maatschappij en bij de 
financiële en operationele mogelijkheden die de 
Maatschappij heeft. De Maatschappij maakt haar 
beloften en verplichtingen te allen tijde waar.

Kapitaalmanagement
Onderlinge ’s-Gravenhage heeft en behoudt solide 
balansverhoudingen die voldoen aan de toezichtsei-
sen. Zij houdt een solide vermogenspositie aan. De 
omvang van het vermogen en de belegging van 
vermogen en toevertrouwde middelen passen bij de 
gelopen risico’s en de gerechtvaardigde verwachtin-
gen van de deelnemers. De vermogenspositie moet 
voldoende zijn voor de interne financiering van groei 
van de verzekeringsportefeuille. Er wordt gestreefd 
naar een verzekeringsportefeuille die qua omvang, 
prijsstelling en risico een gezonde bedrijfsvoering 
op lange termijn mogelijk maakt. Daarbij is het van 
belang dat er, voor zover de middelen niet nodig zijn 
voor reserveringen, wordt gestreefd naar een rede-
lijke maatschappijwinstdeling gedurende de looptijd 
van de verzekeringen.
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Risicoprofiel
De Maatschappij hanteert een risicoprofiel met een 
onderverdeling naar 27 risicocategorieën. Bij het 
merendeel van de risicocategorieën accepteert de 
Maatschappij een neutraal risico. Bij het reputa-
tie- en imagorisico en het acceptatierisico wil de 
Maatschappij minimaal risico lopen. Bij een vijftal 
risicocategorieën wordt een verhoogd risico geaccep-
teerd met de volgende motivatie:

Omgevingsrisico en Commercieel risico
Bij het opstellen van de risicobereidheid is de 
inschatting gemaakt dat mogelijkheden tot beïn-
vloeding van de omgevingsfactoren (o.a. politieke 
keuzes, consumentengedrag, publieke opinie en 
distributievoorkeur) voor de Maatschappij beperkt 
zijn. Wijzigingen in de concurrentieverhoudingen 
en nieuwe vormen van distributie beïnvloeden onze 
marktpositie. De Maatschappij kiest exclusief voor 
distributie via adviseurs en een productportfolio die 
gericht is op levensverzekerings- en pensioenverze-
keringsproducten met een garantie-element. 

Solvabiliteitsrisico en Matching- en renterisico
Van oudsher heeft de Maatschappij een hoger 
renterisico door een mismatch tussen de duration 
van de beleggingen en van de verplichtingen. Dit 
leidt (bij lage rentestanden) ook tot een verhoogd 
solvabiliteitsrisico. Daarnaast is het solvabiliteitsri-
sico verhoogd door gevoeligheden voor kostenrisico, 
spreadrisico beleggingen en de Ultimate Forward 
Rate (UFR). De Maatschappij maakt bij de beoorde-
ling van het risico de afweging tussen het reduceren 
van het risico en het behalen van rendement. 

Kostenrisico
Het negatieve resultaat op kosten is in de voorbije 
jaren in het algemeen door de verzekeraars, zo 
ook door Onderlinge ’s-Gravenhage, geaccepteerd. 
Teruglopende compensatie voor het verlies vanuit 
het resultaat op intrest en kostentransparantie verei-
sen kostenbeheersing waarmee de risicobereidheid 
gefaseerd naar beneden moet worden bijgesteld. 
Gestreefd wordt om de risicobereidheid op termijn te 
stellen op neutraal.

Noodzakelijk geachte solvabiliteit
De Maatschappij voert een prudent kapitaalbeleid, 
dat erop is gericht te voorkomen dat de Maatschappij 
haar interne solvabiliteitsnormen frequent onder-
schrijdt. 
Onderlinge ’s-Gravenhage streeft naar een solva-
biliteit boven 200 % Indien de solvabiliteit richting 
150 % beweegt, wordt extra aandacht gegeven aan 

maatregelen om de solvabiliteit te verhogen. De 
interne norm voor de solvabiliteitsratio is gebaseerd 
op onze huidige inzichten in wet- en regelgeving, de 
risico’s die onze Maatschappij loopt, de gevoelighe-
den van de solvabiliteitsratio en de mogelijkheden die 
Onderlinge ’s-Gravenhage heeft om maatregelen te 
nemen als de solvabiliteitsratio verslechtert.

De berekeningen die ten grondslag liggen aan de 
interne norm vinden elk kwartaal plaats. Bij de jaar-
lijkse herziening van het kapitaalbeleid wordt de 
interne norm opnieuw vastgesteld. Jaarlijks wordt 
bij de uitvoering van de ORSA de passendheid van 
het standaardmodel beoordeeld en de te hanteren 
economische gevoeligheden bepaald. 

De Maatschappij onderkent dat zij bij de solvabiliteits-
berekeningen gevoelig is voor :
1. Uitloop overgangsmaatregel aandelen
2. Spreadrisico op Europese staatobligaties
3.  Het verliescompenserend vermogen van  

uitgestelde belastingen
4. De hoogte van de UFR

Een korte toelichting:
Ad1: Bij de invoering van Solvency II in 2016 is ten 
aanzien van de berekening van het marktrisico een 
overgangsmaatregel vastgesteld voor het aanhou-
den van een aandelenportefeuille. De Maatschappij 
maakt gebruik van deze overgangsmaatregel aande-
len, waardoor de aan te houden kapitaalbuffer voor 
dit risico lager wordt vastgesteld dan zonder toepas-
sing van deze overgangsmaatregel. Bij de beoor-
deling van de gevoeligheden wordt de berekening 
uitgevoerd zonder toepassing van de overgangs-
maatregel aandelen.

Ad2: Bij de vaststelling van de kapitaalbuffer voor 
de vastrentende waarden wordt in het standaard-
model verondersteld dat staatsobligaties binnen de 
Eurozone risicovrij aangehouden kunnen worden. 
Het spreadrisico op staatsobligaties binnen de 
Eurozone wordt daarmee verondersteld nul te zijn. Bij 
de beoordeling van de gevoeligheden wordt de bere-
kening uitgevoerd rekening houdend met het actuele 
spreadrisico op Europese staatsobligaties.

Ad3: Verondersteld wordt dat bij de bepaling van de 
vereiste solvabiliteit rekening kan worden gehouden 
met het verliesabsorberend vermogen van uitge-
stelde belastingen, aangeduid met de term LAC DT. 
Deze correctie kan echter alleen worden toegepast, 
indien kan worden aangetoond dat in de toekomst 
voldoende fiscale winsten zullen worden gemaakt. 
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Bij de beoordeling van de gevoeligheden is veron-
dersteld dat deze onderbouwing niet kan worden 
gegeven. Daarmee is de correctie uit hoofde van 
LAC DT nihil verondersteld.

Ad4: Bij de berekening van de kapitaalvereiste met 
behulp van het standaardmodel mag voor de lange-
termijnverplichtingen gebruik worden gemaakt van 
de zogenoemde Ultimate Forward Rate. Deze is voor 
toepassing in het standaardmodel door de Europese 
toezichthouder, EIOPA, vastgesteld op 4,2 %. 
Vanwege het langdurig lage renteniveau wordt veron-
dersteld dat de UFR van 4,2 % niet meer realistisch 
is. Inmiddels zijn door EIOPA maatregelen getroffen 
om de UFR jaarlijks te bepalen. Bij de beoordeling 
van de gevoeligheden op de korte termijn is veron-
dersteld dat de UFR nu reeds op 3,7 % is vastge-
steld. Voor de beoordeling op de lange termijn wordt 
gebruikgemaakt van de door DNB aangegeven 
alternatieve extrapolatie, waarbij de UFR op nihil is 
gesteld.

Interne en externe ontwikkelingen met betrek-
king tot risicomanagement
De belangrijkste interne en externe ontwikkelin-
gen, die van invloed zijn op het risicoprofiel van de 
Maatschappij, zijn weergegeven in het volgende 
overzicht:

Hieronder wordt dit kort toegelicht:

• Ontwikkelingen in regelgeving
In het licht van de lage rente, de verhoogde marktri-
sico’s en de economische perspectieven van levens-
verzekeraars stellen regelgeving en toezichthouders 
steeds hogere eisen. In 2017 is hierbij met name 
aandacht gegeven aan het kapitaalbeleid en de 
verbetering van stuurinformatie waarmee de impact 
op het risicoprofiel gemitigeerd is. In 2018 wordt door 
de genomen maatregelen een verdere vermindering 
van het risico verwacht.

• Renteontwikkeling
Door de langetermijnverplichtingen is Onderlinge 
’s-Gravenhage gevoelig voor renteontwikkelingen. 
Dit betreft ook het risico van verschillende ontwik-
kelingen tussen de aan de activa en de passiva ten 
grondslag liggende rentecurves. 
In het begin van 2018 is het spreadrisico op 
Europese staatsobligaties verder afgebouwd door de 
positie in Italië te verminderen.

Onderwerp Risico-effect vóór 
maatregelen

Impact op het
risicoprofiel OG

Ontwikkelingen in regelgeving H

Renteontwikkeling M

Beleggingsportefeuille L

Strategieproject M

Inrichting operationeel risicomanagement M

Product Approval & Review Proces (PARP) M

Europese Privacy Verordening M

Sanctiewet wijzigingen L

Legenda:

 risico neemt in omvang toe

 risico neemt in omvang af

 risico blijft constant

 risico is gemitigeerd
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• Beleggingsportefeuille
Onderlinge ’s-Gravenhage moet met haar beleg-
gingsportefeuille ook in een omgeving van lage rente 
voldoende rendement halen.
De matchingportefeuille van Onderlinge ’s-Graven-
hage daalde in 2017 met een rendement van  
- 0,4 % licht, de returnportefeuille steeg met + 9,6 % 
in waarde.

• Strategieproject 
Om vorm te geven aan de ambities en bedrijfsdoel-
stellingen op middellange termijn is medio 2017 een 
strategieproject in uitvoering genomen. 
Aan de uitvoering van een strategietraject is inherent 
een aantal risico’s verbonden. Daarom is door de 
directie in overleg met risicomanagement een strate-
gische risicoanalyse uitgevoerd. 

• Inrichting operationeel risicomanagement 
Het interne controlesysteem (ICS) is als onderdeel 
van het operationeel risicomanagement ingericht. 
In 2018 wordt onder regie van risicomanagement 
verdere invulling gegeven aan de inrichting van 
operationeel risicomanagement (ORM). 

• Product Approval & Review Process (PARP)
Medio 2017 is een vernieuwde procedure met betrek-
king tot de PARP van kracht geworden. Hiermee is 
een verbetering van het besluitvormingsproces ten 
aanzien van productontwikkeling gerealiseerd. 

• Europese Privacy Verordening
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De regel-
geving en de consequenties daarvan zijn omvangrijk 
en betreffen een groot deel van de organisatie en 
processen. De implementatie is projectmatig uitge-
voerd. Het doel van het project is om op 25 mei a.s. 
in voldoende mate compliant te zijn met de AVG.

• Sanctiewet wijzigingen
In verband met aanpassingen in de sanctiewet was 
het noodzakelijk het door Onderlinge ’s-Gravenhage 
voor de toetsing uit hoofde van deze regelgeving 
gebruikte programma te vervangen. Gekozen is voor 
het gebruik van het toetsingsprogramma van CIS. 

Financiële en niet-financiële (operationele) 
risico’s
Naast de hierboven beschreven interne en externe 
ontwikkelingen erkent de Maatschappij een aantal 
financiële en niet-financiële (operationele) risico’s die 
tevens van invloed kunnen zijn op het risicoprofiel 
van de Maatschappij:

Risico’s in de beleggingsportefeuille zoals:
• Valutarisico
De aandelenportefeuille bevat een direct valutarisico, 
gespreid over verschillende valuta. Van deze porte-
feuille is 30,1 % belegd in andere valuta dan de euro. 
Ten opzichte van het totaal belegd vermogen is dit 
valutarisico relatief beperkt en daarom niet afgedekt.

• Tegenpartijrisico
De Maatschappij neemt deel in het AeAM Dutch 
Mortgage Fund. Dit fonds belegt in verstrekte hypo-
thecaire leningen in de Nederlandse markt. De porte-
feuille is gespreid over meer dan 55.000 leningen 
waarvan meer dan 60 % annuïteitenhypotheken.  
55 % van de leningen zijn verstrekt onder de 
Nationale Hypotheek Garantie. Van het deel zonder 
Nationale Hypotheek Garantie heeft bijna 70 % een 
loan-to-value-ratio (de verhouding tussen de lening 
en de waarde van het gefinancierde object) van 70 % 
of lager.

Om deze risico’s te verminderen of zelfs helemaal te 
vermijden, maakt de Maatschappij geen gebruik van 
afgeleide producten zoals opties, derivaten, swaps, 
swaptions en andere complexe instrumenten ter 
beperking van het marktrisico.

• Kredietrisico
De Maatschappij werkt voor de verkoop van haar 
verzekeringsproducten samen met onafhankelijke 
assurantieadviseurs. Hierbij werd in het verleden een 
rekening-courantverhouding aangehouden. Door het 
in 2013 van kracht geworden provisieverbod is het 
openstaande saldo in de rekening-courant sindsdien 
sterk afgenomen tot € 159.000  (2016 € 238 000). 
Hiermee is het kredietrisico op deze saldi vervallen.

• ICT-risico
Onderlinge ’s-Gravenhage is voor een belangrijk 
deel van haar werkzaamheden afhankelijk van een 
goed werkende ICT-omgeving. Het risico kan zich 
voordoen op het gebied van fysieke en logische 
beveiliging, change management, continuïteit en 
toenemende complexiteit.

Beheersing van het risico vindt onder meer plaats 
door een periodieke toetsing van het ICT-beleid, 
het opstellen van informatieplannen voor de korte 
en lange termijn en een jaarlijkse herijking van de 
investeringsbegroting. Het beleid ten aanzien van de 
ICT-architectuur is daarbij gericht op de reductie van 
complexiteit en het waarborgen van continuïteit.
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De Interne Auditfunctie doet periodiek onder-
zoek naar de beheersingsmaatregelen in de 
ICT-omgeving.

Aandacht wordt besteed aan de opkomende risico’s 
op het gebied van cybercrime, schendingen van 
privacy en databeveiliging. De Maatschappij heeft 
met de vaststelling van een beveiligingsbeleid 
beheersmaatregelen ten aanzien van deze risico’s 
geformuleerd. Een multidisciplinair samengestelde 
stuurgroep beveiliging houdt toezicht op de bewaking 
van deze risico’s.

• Business continuïteit
Teneinde de continuïteit van de operationele proces-
sen blijvend te waarborgen, wordt als onderdeel van 
het beveiligingsbeleid het business continuïteitsplan 
jaarlijks getest en geëvalueerd. Door het inrichten 
van een uitwijklocatie is de Maatschappij binnen een 
acceptabele periode in staat een belangrijk deel van 
de operationele werkzaamheden voort te zetten als 
het hoofdkantoor en de systemen daar in geval van 
calamiteiten tijdelijk niet gebruikt zouden kunnen 
worden, of een deel van het personeel niet inzetbaar 
is.
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Arbeidsmarkt
In 2017 steeg wederom het aantal werkenden 
en daalde het aantal werklozen. Bij Onderlinge 
’s-Gravenhage zien we dat de werkgelegenheid op 
het niveau van administratieve functies daalt. Deze 
daling houdt gelijke tred met de uitstroom door 
pensionering. Het personeelsverloop is nog steeds 
gering, waardoor niet veel vacatures ontstaan. Wel 
zijn de vacatures die ontstaan vooral meer specialis-
tisch van aard. Door de aantrekkende arbeidsmarkt 
kost de invulling meer inspanning dan voorheen. 
De Maatschappij wordt door kandidaten echter nog 
steeds als een aantrekkelijke werkgever beoordeeld.
Het degelijke karakter, het betrouwbare imago en de 
beperkte omvang van de organisatie met functies 
met een breed takenpakket maken de Maatschappij 
een interessante werkgever.

Strategie en medewerkers
In 2017 is het strategieprogramma opgestart. De 
kernwaarden van de Maatschappij zijn vastge-
legd in de strategiekaart en in combinatie met de 
bedrijfsstrategie leiden deze tot een viertal nieuwe 
kerncompetenties: deskundigheid, proactief, inle-
vingsvermogen en resultaatgericht. De huidige 
kerncompetenties (integriteit, samenwerken en het 
klantbelang centraal stellen) blijven uiteraard van 
belang, maar de ontwikkeling richt zich op de ontwik-
keling van de vier nieuwe kerncompetenties.

Beheersing ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in 2017 gedaald naar 3,8 % 
(2016 4,6 %). De oorzaak is de afname van het lang-
durig ziekteverzuim. Het ziekteverzuimbeleid van de 
Maatschappij is erop gericht ziekteverzuim te voorko-
men of de duur ervan zo veel mogelijk te beperken. 
Wij bieden de betrokken medewerkers, in samen-
spraak met de Arbo-arts, alle benodigde ondersteu-
ning hierbij.

Aantal medewerkers
In 2017 waren gemiddeld 174 medewerkers (2016 
178) bij de Maatschappij in dienst. Herrekend naar 
voltijdbasis was dat gemiddeld 158 FTE (2016 162). 
Het totaal aantal medewerkers bedroeg per eind 
2017 172 (2016 176). Herrekend naar voltijdbasis 
bedroeg het aantal eind 2017 155 FTE (2016 160).

Medewerkers
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Onze doelstelling is sinds 1895 ongewijzigd: 
Onderlinge ’s-Gravenhage neemt op onderlinge basis 
risico’s over die deelnemers niet kunnen of willen 
dragen. Dit doen wij met verzekeringsproducten 
die financiële zekerheid op langere termijn geven. 
Onze garantieproducten spreken uiteenlopende 
deelnemers aan: directeur-grootaandeelhouders die 
een oudedagvoorziening opbouwen, werkgevers 
en medewerkers in het midden- en kleinbedrijf met 
een pensioenregeling, individuele werknemers die 
extra sparen voor later en gezinnen die risico’s willen 
afdekken.

De komende jaren blijven wij in een bij de marktom-
standigheden passend tempo ons strategiepro-
gramma uitvoeren en daarmee investeren in onze 
producten en diensten. Hiermee willen wij inspelen 
op de noodzaak bij steeds meer consumenten om 
zelf voorzieningen te treffen voor de oude dag. De 
concurrentie zal ook in deze nieuwe marktsegmenten 
groot zijn. Dat is sinds de oprichting van Onderlinge 
’s-Gravenhage in 1895 nooit anders geweest. 

Tegelijkertijd streven wij ernaar de risico’s die samen-
hangen met de aanhoudend lage rente verder te 
verminderen, bijvoorbeeld door de verzekerings-
verplichtingen en beleggingen verder in balans te 
brengen, en de posities in Zuid-Europese staatsobli-
gaties en in aandelen terug te brengen. 
Uiteraard sturen wij op een verdere structurele verla-
ging van onze kosten. In dat kader kijken wij kritisch 
naar de kostenbudgetten en onderzoeken wij onder 
meer de effecten van een alternatieve kantoorhuis-
vesting.

De focus op de waarde die onze diensten hebben 
voor onze deelnemers, de solidariteitsaspecten die 
een verzekering op onderlinge basis aantrekkelijk 
maken en de menselijke maat blijven naar onze 
mening onverminderd onderscheidend. Daarnaast 
blijven wij onszelf ontwikkelen en onze bedrijfsvoe-
ring flexibiliseren.

Onze ambitie is om voor de doelgroep die dit 
aanspreekt een rol van betekenis te spelen. Samen 
met onze deelnemers zullen wij hier in de komende 
jaren verder vorm aan te geven, onder het motto 
Samen, Zeker en Betrokken.

Wij danken onze deelnemers hartelijk voor het 
vertrouwen dat zij stellen in Onderlinge 
’s-Gravenhage en haar medewerkers. Dit vertrouwen 
is gebaseerd op de inzet van onze medewerkers 
in de binnen- en buitendienst en van de met ons 
samenwerkende assurantie- en pensioenadviseurs. 
Dit waarderen wij zeer. Wij zien dit als een goede 
basis om samen vorm te geven aan een uitdagende 
toekomst.

’s-Gravenhage, 9 april 2018

De directie,
Gilbert Pluym
Seada van den Herik

Vooruitzichten





Jaarrekening
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Balans per 31 december 2017
voor resultaatbestemming

BALANS per 31 december 2017 voor resultaatbestemming

ACTIVA

bedragen x € 1.000
Boekjaar Vorig boekjaar

1 Beleggingen

1 Terreinen en gebouwen
 Voor eigen gebruik 12.960 11.650
 Overige terreinen en gebouwen 91.122 86.855

104.082 98.505

2 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Andere deelnemingen 30.060 28.776

3 Overige financiële beleggingen
1 Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere

niet-vastrentende waardepapieren 280.745 277.828
2 Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 1.497.124 1.494.707
3 Belangen in beleggingspools 197 211
4 Vorderingen uit hypothecaire leningen 19.218 22.428
5 Vorderingen uit andere leningen 53.613 53.613
6 Andere financiële beleggingen 417 661

1.851.314 1.849.448

2 Vorderingen
1 Vorderingen uit directe verzekering op:

 - verzekeringnemers 1.838 2.679
 - tussenpersonen 114 316

2 Vorderingen uit herverzekering 222 274
3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 351 84
4 Overige vorderingen 49.941 42.207

52.466 45.560

3 Overige activa
1 Materiële vaste activa 423 461
2 Liquide middelen 81.443 29.341

81.866 29.802

4 Overlopende activa
1 Lopende rente en huur 34.393 34.425
2 Overlopende acquisitiekosten 5.346 10.663

39.739 45.088

Totaal 2.159.527 2.097.179

56
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PASSIVA

Boekjaar Vorig boekjaar
5 Eigen vermogen

1 Herwaarderingsreserve 77.320 69.929
2 Wettelijke reserve deelnemingen 25.160 24.478
3 Overige reserves 160.388 152.744
4 Onverdeeld resultaat 14.207 19.844

277.075 266.995

6 Technische voorzieningen
1 Voor levensverzekering

Bruto 1.681.428 1.649.010
Herverzekeringsdeel - 8.381 - 7.743

1.673.047 1.641.267

2 Voor winstdeling en kortingen
Bruto 566 932

566 932

3 Overige technische voorzieningen
Bruto 153.007 139.934

153.007 139.934
1.826.620 1.782.133

7 Voorzieningen
1 Voorziening overige personeelsbeloningen 700 694
2 Belastingen 26.400 22.805
3 Overige voorzieningen 519 683

27.619 24.182

8 Schulden
1 Schulden uit herverzekering 225 179
2 Schulden aan groepsmaatschappijen 20 461
3 Schulden aan deelnemingen - 4
4 Schulden uit hoofde van belastingen en sociale lasten 1.051 1.025
5 Vooruitontvangen premies 7.339 3.297
6 Overige schulden 361 431

8.996 5.397

9 Overlopende passiva
1 Uitkeringsgerechtigden 17.358 16.912
2 Vooruitontvangen 17 3
3 Nog te betalen 1.842 1.557

19.217 18.472

Totaal 2.159.527 2.097.179

57
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Winst- en verliesrekening Boekjaar 2017
WINST- EN VERLIESREKENING
Boekjaar 2017

TECHNISCHE REKENING Boekjaar Vorig boekjaar
bedragen x € 1.000

10 Verdiende premies eigen rekening
Brutopremies 113.002 116.084
Uitgaande herverzekeringspremies - 1.052 - 1.044

111.950 115.040

11 Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten uit deelnemingen 4.436 3.636
Opbrengsten uit andere beleggingen:
   terreinen en gebouwen 5.307 5.293
   overige beleggingen 59.492 59.232

64.799 64.525
Gerealiseerde winst op beleggingen 17.571 18.460

86.806 86.621

12 Niet-gerealiseerde winst op beleggingen 6.831 6.363

13 Uitkeringen eigen rekening
Bruto - 109.771 - 104.214
Aandeel herverzekeraars 827 767

- 108.944 - 103.447

14 Wijziging overige technische
voorzieningen eigen rekening
Voorziening voor levensverzekering
Bruto - 32.410 - 36.482
Aandeel herverzekeraars 638 - 261

- 31.772 - 36.743
Overige technische voorzieningen - 13.073 - 13.242

- 44.845 - 49.985

15 Afschrijving rentestandkortingen - 8 - 8

16 Bedrijfskosten
1 Acquisitiekosten - 8.081 - 9.706
2 Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen

bedrijfsmiddelen - 20.440 - 18.839
3 Provisie en winstdeling herverzekeraars 95 399

- 28.426 - 28.146

17 Beleggingslasten
1 Beheerskosten en rentelasten - 1.314 - 1.290
2 Gerealiseerd verlies op beleggingen - 380 - 310

- 1.694 - 1.600

18 Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen - 5.454 - 2.778

19 Aan niet-technische rekening  - 18.568 - 21.735
toegerekende opbrengst uit beleggingen

20 Resultaat technische rekening - 2.352 325

58
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NIET-TECHNISCHE REKENING
bedragen x € 1.000 Boekjaar Vorig boekjaar

Resultaat technische rekening - 2.352 325

Toegerekende opbrengst van beleggingen 18.568 21.735
overgeboekt van technische rekening

21 Andere baten 34 158

22 Andere lasten - 163 - 31

23 Resultaat voor belastingen 16.087 22.187

24 Belasting - 1.880 - 2.343

25 Netto resultaat 14.207 19.844

59
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Kasstroomoverzicht (Indirecte Methode)

Kasstroomoverzicht (Indirecte Methode)

bedragen x € 1.000
Boekjaar Vorig boekjaar

Operationele activiteiten
25 Netto Resultaat 14.207 19.844
10 Winstbijschrijving - 4.672 - 5.371
14 Mutatie technische voorzieningen e.r. 44.845 49.985
7 Mutatie voorzieningen 3.437 1.892

16.1 Afschrijving acquisitiekosten 5.286 6.679
15 Afschrijving rentestandkorting 8 8
16.2 Afschrijving bedrijfsmiddelen 283 269

Mutatie kortlopende schulden  *1 7.061 - 7.005

11 Resultaat deelnemingen - 4.436 - 3.636
Mutatie vorderingen  *2 - 6.874 - 7.840

12; 18 Niet-gerealiseerd resultaat op beleggingen - 1.377 - 3.585
8.6 Overige mutaties - 15 - 18
Totaal operationele activiteiten 57.753 51.222

Investerings- en beleggingsactiviteiten
Investeringen en aankopen

1.1 Beleggingen in terreinen en gebouwen  *3 - 1.553 - 615
1.3.1 Beleggingen in aandelen  *3 - 11.583 - 49.868

- 13.136 - 50.483

1.3.2 t/m 6 Overige beleggingen  *3 - 29.698 -
Materiële vaste activa  *4 - 245 - 183

Totaal investeringen en aankopen - 43.079 - 50.666

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
1.1 Beleggingen in terreinen en gebouwen  *3 2.057 1.559
1.3.1 Beleggingen in aandelen  *3 7.636 8.292

9.693 9.851

1.3.2 t/m 6 Overige beleggingen  *3 27.253 4.641

Totaal desinvesteringen, aflossingen en verkopen 36.946 14.492
Totaal investerings- en beleggingsactiviteiten - 6.133 - 36.174

Financieringsactiviteiten
8.6 Mutatie kortlopende leningen - 67 - 77
6.2; 8.6 Betaalde dividenden en winstuitkeringen 549 126
Totaal financieringsactiviteiten 482 49

Mutatie liquide middelen 52.102 15.097

Verloopstaat liquide middelen

Saldo liquide middelen primo boekjaar 29.341 14.244
Mutatie 52.102 15.097

Saldo liquide middelen ultimo boekjaar 81.443 29.341

 * 1 Zie note 8 en 9 van de balans en note 3.2 in de toelichting balans.
 * 2 Zie note 2 en 4.1 van de balans en note 3.2 in de toelichting balans.
 * 3 Zie overzicht verloop beleggingen en note 3.2 in de toelichting balans.
 * 4 Zie note 3.1 verloop materiele vaste activa in de toelichting balans.
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Kasstroomoverzicht (Indirecte Methode)
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Kasstroomoverzicht (Indirecte Methode)
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Verloopstaat liquide middelen

Saldo liquide middelen primo boekjaar 29.341 14.244
Mutatie 52.102 15.097

Saldo liquide middelen ultimo boekjaar 81.443 29.341

 * 1 Zie note 8 en 9 van de balans en note 3.2 in de toelichting balans.
 * 2 Zie note 2 en 4.1 van de balans en note 3.2 in de toelichting balans.
 * 3 Zie overzicht verloop beleggingen en note 3.2 in de toelichting balans.
 * 4 Zie note 3.1 verloop materiele vaste activa in de toelichting balans.
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Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 
„’s-Gravenhage” U.A. is opgericht in 1895 en 
is gevestigd aan de Zeestraat 70, 2518 AC 
’s-Gravenhage en is ingeschreven in het 
handelsregister als Onderlinge Waarborg-
maatschappij onder nummer 27001014. De 
Maatschappij is een onafhankelijke verzekeraar. 
Onze pensioen- en levensverzekeringen met 
een gegarandeerd bedrag in euro’s zijn gericht 
op DGA’s, op (medewerkers in) het midden- 
en kleinbedrijf en op individuele particuliere 
klanten en gezinnen. Onze verzekeringen 
worden aangeboden via onafhankelijke 
assurantieadviseurs.

De Maatschappij heeft de volgende meerderheids-
deelnemingen:
– N.V. Neerlandia van 1880 te Den Haag (100 %),
–  Administratiemaatschappij “Stad en Lande” B.V. 

te Den Haag (100 %), en
–  Maatschappij tot administratie van onroerende 

goederen “Admogo” B.V. te Den Haag (100 %).

Daarnaast heeft de Maatschappij een minderheids-
deelneming van 331/3 % in N.V. Levensverzekering 
Maatschappij “De Hoop” te Den Haag.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s volgens  
de bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW en heeft  
betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en  
met 31 december 2017. 

Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op  
het dichtstbijzijnde duizendtal.

Op grond van artikel 2:406 lid 1 van het Burgerlijk 
Wetboek en de richtlijn voor de jaarverslaggeving 
RJ 217 dient de Maatschappij een geconsolideerde 
jaarrekening op te stellen. De verhouding met haar 
groepsmaatschappijen is zodanig dat alleen op 
basis van materialiteit van deze regel afgeweken 
kan worden. Op grond van de beperkte omvang van 
de meerderheidsdeelnemingen die van te verwaar-
lozen betekenis is, stelt de Maatschappij, conform 
BW2 396 lid 1 en 407 lid 1a geen geconsolideerde 
jaarrekening op.

Wel vermeldt de Maatschappij in haar jaarrekening 
de belangrijkste activa en passiva met betrekking 
tot haar meerderheidsdeelneming Neerlandia van 
1880.

Continuïteitsveronderstelling
Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 en  
bij de waardering van de passiva en activa van  
de Maatschappij hanteert de Maatschappij het  
continuïteitbeginsel.

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake 
wanneer een relatie bestaat tussen de Maatschappij 
en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden 
is met de onderneming. Dit betreft onder meer de 
relaties tussen de Maatschappij en haar deelnemin-
gen, de directieleden en de functionarissen op sleu-
telposities. Onder transacties wordt verstaan een 
overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, 
ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden 
partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt 
de Maatschappij goederen en diensten van en aan 
deelnemingen waarop invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend. Deze transacties worden op 
zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden 
die vergelijkbaar zijn met die van transacties met 
derden.
De transacties met verbonden partijen op zakelijke 
grondslag betreffen onder andere de doorbelasting 
van kosten, huur en rekening-courantverhoudingen.
.
Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden bij 
de eerste verwerking gewaardeerd in de functio-
nele valuta door omrekening tegen de contante 
wisselkoers die geldt op de datum van de transactie 
tussen de functionele valuta en de vreemde valuta.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening moet de 
Maatschappij schattingen en veronderstellingen 
maken die van invloed zijn op de gerapporteerde 
posten in de balans en winst- en verliesreke-
ning. Deze schattingen zijn naar beste weten 
van de directie gemaakt, maar de daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen uiteindelijk afwijken van die 
schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden periodiek maar mini-
maal een keer per jaar beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

 

Algemene grondslagen
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De belangrijkste schattingen en veronderstellingen 
hebben betrekking op:
–  de technische voorziening verzekerings- 

verplichtingen;
–  de toereikendheidstoets en daarmee samen-

hangend de overige technische voorzieningen;
–  de RJ 271-voorziening pensioenen en overige 

personeelsbeloningen;
–  schattingen bij opname niet-technische 

voorzieningen;
– voorziening dubieuze debiteuren.

Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige econo-
mische voordelen naar de Maatschappij 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 en de omvang van het 
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastge-
steld.

Saldering van een actief en een verplichting 
Een financieel actief en een financiële verplichting 
worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans 
opgenomen indien sprake is van een wettelijke 
of contractuele bevoegdheid om het actief en de 
verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen 
en bovendien de intentie bestaat om de posten op 
deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd 
opgenomen financiële activa en financiële verplich-
tingen samenhangende rentebaten en rentelasten 
worden eveneens gesaldeerd opgenomen.

Specifieke grondslagen 
voor de balans

Wijziging ten opzichte van 2016
In 2017 zijn de volgende schattingswijzigingen door-
gevoerd:
– dekking extra BE-kostenvoorziening; 
– berekening risicomarge.
De schattingswijziging extra kostenvoorziening heeft 
tevens een invloed op de Solvency II-waardering. In 
het kader van Solvency II is tevens een schattings-
wijziging met betrekking tot de voorziening discretio-
naire winstdeling doorgevoerd.

Terreinen en gebouwen
Onroerende zaken, waaronder kantoorgebouwen 
in eigen gebruik, zijn gewaardeerd tegen de reële 
waarde, zijnde de getaxeerde marktwaarde in 
verhuurde staat. De reële waarde is gebaseerd op 
jaarlijkse onafhankelijke waardebepaling uitgevoerd 
door externe deskundigen met voldoende vakbe-
kwaamheid en ervaring met de specifieke locaties 
en marktsegmenten. Hierbij wordt voortschrijdend 
ieder jaar ten minste een derde deel van de waarde 
van de portefeuille getaxeerd. De vastgestelde 
taxatiewaarde wordt in het jaar van de taxatie in de 
plaats gesteld van de op dat moment aanwezige 
boekwaarde.

De waarde van het resterende deel van de porte-
feuille wordt jaarlijks door externe deskundigen 
geactualiseerd, waarbij beoordeling op karakter, 
locatie en conditie plaatsvindt. Deze beoordeling 
kan leiden tot positieve dan wel negatieve bijstelling 
van de boekwaarde.
Onroerende zaken worden gezien als beleggingen 
op lange termijn. Winsten of verliezen ontstaan door 
een wijziging in de reële waarde van vastgoedbe-
leggingen worden in de winst- en verliesrekening 
verantwoord. Ten laste van de Overige reserves 
wordt een herwaarderingsreserve gevormd, reke-
ning houdend met de voorziening voor latente 
belasting. Waardeverschillen bij verkoop zijn verant-
woord in de resultatenrekening. 

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het 
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoe-
fend, zijn gewaardeerd volgens de vermogensmuta-
tiemethode tegen de netto vermogenswaarde. Het 
aandeel in het resultaat is in de winst- en verliesreke-
ning verantwoord als opbrengsten uit deelnemingen.
Voor meerderheidsdeelnemingen wordt een wette-
lijke reserve gevormd voor zover de Maatschappij 
niet zelfstandig uitkering van resultaten van die 
deelnemingen kan bewerkstelligen. Voor minder-
heidsdeelnemingen wordt de wettelijke reserve 
gelijkgesteld aan het eigen vermogen van de deel-
nemingen.

Overige financiële beleggingen
Aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde 
aan het einde van het boekjaar. Bij keuzedividend is 
het gemiste contante dividend als opbrengst en als 
aankoopwaarde van de verkregen aandelen verant-
woord.
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Aandelen worden gezien als beleggingen op 
lange termijn. Waardevermeerderingen zijn 
verwerkt in de herwaarderingsreserve, rekening 
houdend met de voorziening voor latente belasting. 
Waardeverschillen bij verkoop en waardebewegin-
gen beneden de oorspronkelijke aankoopprijs zijn 
verantwoord in de resultatenrekening.

Obligaties en andere leningen zijn gewaardeerd 
tegen amortisatiewaarde (zo nodig onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid). Het bij aankoop 
van obligaties en andere leningen met de nominale 
waarde verrekende disagio/agio valt vrij ten gunste/
laste van het resultaat op basis van de effectieve 
rentemethode.
 
De actuele waarde van de obligaties is bepaald aan 
de hand van de beurskoersen per balansdatum.
De actuele waarde van de onderhandse leningen 
is bepaald met behulp van de Euro-swapcurve met 
een opslag voor kredietrisico en liquiditeitsrisico.
De belangen in beleggingspools voor de verzeke-
ringen van bedrijfs- en beroepspensioenregelingen 
bestaan voor het grootste deel uit vastrentende 
waarden en aandelen en worden volgens dezelfde 
waarderingsgrondslagen gewaardeerd als die van 
de Maatschappij.
Hypothecaire leningen zijn nominaal opgenomen, zo 
nodig onder aftrek van een voorziening voor onin-
baarheid. De actuele waarde van de hypothecaire 
leningen is bepaald met behulp van de actuele en 
marktconforme hypotheekrente, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt naar de looptijd- en kredietwaardig-
heidskenmerken van de hypotheekportefeuille.

De onder overige beleggingen opgenomen polisbe-
leningen en leningen met onderpand zijn nominaal 
opgenomen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd op reële waarde. Na eerste verwerking 
worden vorderingen gewaardeerd op geamorti-
seerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde 
indien geen sprake is van transactiekosten), onder 
aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderin-
gen indien sprake is van oninbaarheid.

Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risi-
cobasis worden verantwoord op het moment dat de 
verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Vorderingen 
uit hoofde van winstdelingsregelingen in herver-
zekeringscontracten worden verantwoord op het 
moment van toekenning door de herverzekeraar.

Materiële vaste activa
De bedrijfsmiddelen, bestaande uit computerap-
paratuur, kantoormachines en meubilair, worden 
gewaardeerd tegen de kostprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardever-
minderingen. De kantoormachines en het meubilair 
worden in vijf jaar afgeschreven. De computerappa-
ratuur wordt in drie jaar afgeschreven. De afschrij-
vingen worden berekend als een percentage over 
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de gebruiksduur, rekening houdend met 
de restwaarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde.

Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van de beleggingen in 
aandelen en terreinen en gebouwen worden opge-
nomen in de herwaarderingsreserve. Bij de bepa-
ling van de herwaarderingsreserve is een bedrag 
voor latente belastingverplichtingen in mindering 
gebracht, berekend tegen het actuele belastingta-
rief. De contante waarde van de latente belasting-
schuld op de beleggingen in terreinen en gebouwen 
is gesteld op 15 procent van het verschil tussen de 
commerciële (getaxeerde marktwaarde in verhuurde 
staat) en fiscale waardering. Bij de contante waar-
deberekening van de latentie met betrekking tot 
onroerend goed houdt de Maatschappij rekening 
met een gemiddelde duur van het bezit van het 
onroerend goed (30 jaar) en een disconto van 1,5 % 
(inflatiepercentage). Uitgaande van het nominale 
percentage van 25 % (het huidige VpB-percentage) 
wordt dit bij 30 jaar en een disconto van 1,5 % tot 
een latentie van 15 %.

De herwaarderingsreserve wordt gevormd per indivi-
dueel actief en is niet hoger dan het verschil tussen 
de boekwaarde op basis van historische kostprijs en 
de boekwaarde op basis van actuele waarde.
Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel 
aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking 
tot dat actief vrij ten gunste van het resultaat.
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Voorzieningen
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 verle-
den,

–   waarvan een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt en

–  het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 
verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit 
eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans 
opgenomen indien en voor zover noch de onder-
neming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. 
Opname in de balans geschiedt wanneer de nog 
te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en 
tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht 
zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen 
heeft.

Technische voorzieningen
De technische voorziening verzekeringsverplich-
tingen is in het algemeen berekend volgens de 
netto methode, verhoogd met een voorziening voor 
toekomstige kosten van premievrije verzekeringen. 
In deze voorziening is tevens begrepen de voorzie-
ning voor winstgarantie, welke is berekend over-
eenkomstig de voorschriften van De Nederlandsche 
Bank.

Voor de berekening van de technische voorziening 
verzekeringsverplichtingen is uitgegaan van de 
rekenrente en overlevingskansen die gebruikt zijn bij 
de premieberekening. Voor de overlevingskansen is 
gebruikgemaakt van de afgeronde overlevingstafel 
Gehele Bevolking Mannen en Gehele Bevolking 
Vrouwen zoals samengesteld door het Koninklijk 
Actuarieel Genootschap. 
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een sekse-
neutrale overlevingstafel samengesteld uit een 
prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel 
Genootschap. Voor de rekenrente is, afhankelijk van 
de ingangsdatum van de verzekering, 1,5 %, 2,5 %, 
3 %, 3,5 % of 4 % gehanteerd.
De voorziening voor toekomstige kosten voor 
premievrije verzekeringen is als volgt vastgesteld:
–  voor tijdelijke risicoverzekeringen 10 % van de 

netto voorziening verzekeringsverplichtingen;
–  voor kapitaalverzekeringen de contante waarde 

van 2,5 promille van het verzekerde kapitaal per 
jaar;

–  voor renteverzekeringen de contante waarde van 
€ 76 per jaar.

De voorziening voor toekomstige kosten voor verze-
keringen waarvan de duur van de premiebetaling 
korter is dan de duur van de verzekering is als volgt 
vastgesteld:
–  voor kapitaalverzekeringen 7 % van de netto voor-

ziening verzekeringsverplichtingen;
–  voor kapitaalverzekeringen met kans op meer 

uitkeringen 3,5 % van de netto voorziening verze-
keringsverplichtingen;

–  voor renteverzekeringen 3,5 % van de netto voor-
ziening verzekeringsverplichtingen.

De voorziening voor toekomstige kosten voor het 
nieuwe pensioenproduct is vastgesteld als de 
contante waarde van € 26 per jaar (2015, rekening 
houdend met een kosteninflatie van 2 % per jaar) 
en voor 100 % arbeidsongeschikten de contante 
waarde van € 70 per jaar.

De pensioenregeling voor medewerkers volgt de 
CAO voor het verzekeringsbedrijf. De pensioenrech-
ten zijn vanaf 1 januari 2016 elders verzekerd. De 
tot 1 januari 2016 opgebouwde pensioenrechten zijn 
verzekerd bij de eigen Maatschappij.

Toereikendheidstoets
Conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving 
RJ 605 is een toereikendheidstoets uitgevoerd. 
Uitgangspunt van de berekeningen is de actuele 
waarde van de toekomstige betalingsverplichtingen. 
Daarnaast is rekening gehouden met de geacti-
veerde acquisitiekosten, de meerwaarde beleggin-
gen en de risicomarge.

Voor de berekening van de actuele waarde van de 
toekomstige betalingsverplichtingen wordt onder 
andere gebruik gemaakt van de door EIOPA vast-
gestelde risicovrije rentetermijnstructuur (inclusief 
UFR) exclusief Volatility Adjustment. Eind 2017 is 
een UFR gehanteerd van 4,2 %. Per 1 januari 2018 
is de UFR verlaagd naar 4,05 %. Om rekening te 
houden met de gevoeligheid inzake de UFR is in 
de jaarrekening de impact van de UFR 3,7 % opge-
nomen. Voor de berekening van de toekomstige 
betalingsverplichtingen is uitgegaan van de regels 
voor de waardering van verzekeringsverplichtingen 
volgens Solvency II.

Voor de overlevingskansen is voor verzekeringen 
met een positief overlijdensrisico uitgegaan van de 
overlevingskansen die gebruikt zijn bij de premiebe-
rekening, vermenigvuldigd met een correctiefactor. 
Voor verzekeringen met een negatief overlijdensrisico 
is uitgegaan van aangepaste overlevingskansen. 
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De door de Maatschappij gehanteerde overlevings-
tafel is afgeleid van de Prognosetafel AG2016 
gecorrigeerd met ervaringssterfte gebaseerd op het 
door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde 
“Marktrapport Ingegane Individuele Lijfrente 2007-
2016” respectievelijk “Marktrapport 2007-2016 CVS 
Sterftestatistiek Leven Collectieve Pensioenen”.

Voor de doorlopende kosten zijn de gemiddelde 
doorlopende kosten per productgroep en tariefgroep 
bepaald. Deze kosten zijn per polis verhoogd met 
de doorlopende provisie. Tevens is rekening gehou-
den met afkoopkansen op basis van ervaringsgege-
vens van de Maatschappij.

Extra Best Estimate (BE)-kostenvoorziening
Om het beheer van de bestaande verzekerings-
verplichtingen te kunnen nakomen, heeft de 
Maatschappij in 2017 een extra best estimate-
kostenvoorziening opgenomen. Deze extra kosten-
voorziening voor doorlopende kosten bestaat vanaf 
ultimo 2017 uit twee delen, te weten een (best 
estimate) BE-kostenvoorziening op basis van een 
kostprijs per polis en een extra (best estimate) 
BE-kostenvoorziening.

De looptijd van de extra BE-kostenvoorziening is 
bepaald op 10 jaar en is gebaseerd op de horizon 
van de strategische meerjarenprognose. De extra 
(best estimate) BE-kostenvoorziening wordt bepaald 
door het verschil te nemen tussen de prognose van 
de doorlopende kosten vanuit een tienjarige meer-
jarenprognose, de zogenoemde ‘te maken doorlo-
pende kosten’ en de kosten in de voorziening op 
basis van de kostprijs per polis-systematiek (zoge-
noemde gedekte doorlopende kosten).

Methode voor bepaling passende risicomarge
Als onderdeel van de technische voorziening 
berekent de Maatschappij een risicomarge geba-
seerd op het concept van een ‘referentieonder-
neming’ conform artikel 38 van de Gedelegeerde 
Verordening. Hierbij wordt bij de vaststelling van de 
risicomarge enkel uitgegaan van het (niet-hedge-
bare) levensverzekeringstechnisch risico en het 
operationele risico.

Conform artikel 37 lid 1 van de Gedelegeerde 
Verordening en richtsnoer 2 uit de Richtsnoeren 
inzake de tenuitvoerlegging van de langetermijnga-
rantiemaatregelen (EIOPA-BoS-15/111 NL) worden 
voor de berekening van de risicomarge de toekom-
stige vereiste risicokapitalen verdisconteerd met de 
Solvency II-curve zonder Volatility Adjustment en 

vermenigvuldigd met het Cost-of-Capitalpercentage. 
Conform artikel 39 van de Gedelegeerde 
Verordening wordt een Cost-of-Capitalpercentage 
van 6 % gehanteerd.

Overige technische voorzieningen
Door middel van de toereikendheidstoets wordt 
vastgesteld of de balanswaarde van de technische 
voorziening ten minste gelijk is aan de toetsvoor-
ziening zoals vastgesteld in de toereikendheids-
toets. In het geval de balanswaarde lager is dan de 
toetsvoorziening wordt het verschil opgenomen als 
‘overige technische voorzieningen’. De overige tech-
nische voorzieningen vallen vrij zodra de balans-
waarde van de technische voorzieningen toereikend 
is vastgesteld. 

Pensioenvoorziening
Conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 
271 is een voorziening opgenomen voor toekom-
stige indexaties die bekend zijn op de balansdatum. 
De voorziening is op dezelfde manier berekend als 
de technische voorziening verzekeringsverplichtin-
gen.
Voor de opgebouwde rechten van de eigen mede-
werkers wordt geen separate voorziening gevormd. 
Voor deze aanspraken is een voorziening opgeno-
men onder de technische voorziening verzekerings-
verplichtingen.

Jubileavoorziening
Conform RJ 271 is een jubileavoorziening aange-
houden gelijk aan de contante waarde van toekom-
stige jubileumuitkeringen, rekening houdend met 
blijf- en sterftekansen.

Voorziening latente belastingen
De voorziening latente belastingen is gevormd 
op basis van de contante waarde van de tijde-
lijke verschillen tussen de commerciële en de 
fiscale waardering van activa en passiva, rekening 
houdend met het nominale belastingpercentage 
van 25 %. Gezien het langlopende karakter van 
de beleggingen in terreinen en gebouwen is het 
contante belastingpercentage van de gerelateerde 
latente belastingschuld gesteld op 15 procent van 
het verschil tussen de commerciële (getaxeerde 
marktwaarde in verhuurde staat) en fiscale waarde-
ring. 
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Overige voorzieningen
Bij het bepalen van de overige voorzieningen 
worden inschattingen gemaakt met betrekking tot de 
omvang en het tijdstip van de toekomstige kasstro-
men. De overige voorzieningen worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde. 

Schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden 
bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. 
Na eerste verwerking worden schulden gewaardeerd 
op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale 
waarde indien geen sprake is van transactiekosten).

Specifieke grondslagen voor de 
winst- en verliesrekening

In de winst- en verliesrekening zijn de tot het boek-
jaar behorende baten en lasten verantwoord met 
inachtneming van de bij de balans vermelde waar-
deringsregels.

Omzet
De jaarlijkse omzet van de Maatschappij wordt 
gevormd door de premieopbrengsten, de opbrengst 
uit belegde middelen (exclusief door verkoop gerea-
liseerde beleggingsopbrengsten) en overige inkom-
sten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan 
de perioden waarop deze betrekking hebben.

Herverzekeringen
Uitgaande herverzekeringspremies worden verant-
woord in de periode waarop de herverzekering 
betrekking heeft.

Directe en indirecte beleggingsresultaten – 
overheveling naar de niet-technische rekening 
Alle directe beleggingsresultaten (dividenden, 
couponrenten, huren en intrest) alsmede de gerea-
liseerde beleggingsresultaten van de deelnemingen 
worden volledig toegerekend aan de technische 
rekening. Alle indirecte beleggingsresultaten, met 
uitzondering van de gerealiseerde beleggingsresul-
taten van de deelnemingen, worden toegerekend 
aan de niet-technische rekening.

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 toekom-
stige betalingen door de Maatschappij.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode 
verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en 
latente belastingen. De belastingen worden in de 
winst- en verliesrekening opgenomen, behalve voor 
zover deze betrekking hebben op posten die recht-
streeks in het eigen vermogen worden opgenomen, 
in welk geval de belasting in het eigen vermogen 
wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde 
en verrekenbare belasting is de naar verwachting te 
betalen belasting over de belastbare winst over het 
boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarie-
ven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel 
waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, 
en eventuele correcties op de over voorgaande 
jaren verschuldigde belasting. Indien de boekwaar-
des van activa en verplichtingen ten behoeve van 
de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale 
boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. 
Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voor-
ziening latente belastingverplichtingen getroffen. De 
waardering van latente belastingverplichtingen en 
latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de 
fiscale gevolgen van de door de Maatschappij op 
balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of 
afwikkeling van haar activa, voorzieningen, schul-
den en overlopende passiva. Latente belastingvor-
deringen en -verplichtingen worden gewaardeerd 
tegen contante waarde.

Het Ministerie van Financiën heeft in 2017 aangege-
ven de belastingpercentages met betrekking tot de 
vennootschapsbelasting te willen verlagen van 25 % 
naar 21 % en de periode van toekomstige verlies-
verrekening te willen inkorten van 9 naar 6 jaar. De 
jaarrekening is opgesteld rekening houdend met de 
vigerende wetgeving per 31 december 2017.

De Egalisatiereserve Verzekeraars is een fiscale 
voorziening voor verzekeraars die onderdeel is 
van het fiscaal eigen vermogen. De commerciële 
waarde van deze voorziening is nihil. De voorzie-
ning heeft een langlopend karakter waarbij, in geval 
van een positief belastbaar bedrag, een dotatie 
en, in geval van fiscale beleggingswinsten, een 
extra dotatie fiscaal mag worden gereserveerd. 
Onttrekkingen aan deze reserve vinden uitsluitend 
plaats bij fiscale beleggingsverliezen en ingeval van 
een negatief belastbaar bedrag.
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Fiscale eenheid
Er bestaat voor de vennootschapsbelasting een 
fiscale eenheid met de dochtermaatschappijen 
N.V. Neerlandia van 1880, Stad en Lande B.V. en 
Admogo B.V. De respectieve belastingdruk wordt 
aan de dochtermaatschappijen toegerekend. De 
Maatschappij en dochtermaatschappijen zijn hoof-
delijk aansprakelijk voor de fiscale claims van de 
fiscale eenheid.

Toerekening van kosten
Van de beheers- en personeelskosten wordt een 
deel toegerekend aan de dochterondernemingen. 
Voor de meerderheidsdeelnemingen vindt doorbe-
lasting plaats op basis van de werkelijk waarge-
nomen kosten tegen voor de betreffende kosten 
geëigende verdeelsleutels.
Met de minderheidsdeelneming De Hoop wordt een 
gezamenlijke huishouding gevoerd. Toerekening 
vindt plaats op basis van een vooraf vastgestelde 
overeenkomst van kosten voor gemene rekening. 
De overeenkomst wordt minimaal om de vijf jaar 
opnieuw vastgesteld.

Acquisitiekosten
De acquisitiekosten omvatten de doorlopende 
provisie, de kosten van de operationele processen 
die worden toegerekend aan de nieuw afgesloten 
verzekeringen alsmede provisie die uitbetaald wordt 
op grond van het geldende overgangsrecht inzake 
het provisieverbod per 1 januari 2013.
De post afschrijvingskosten afsluitprovisie omvat 
de afschrijving over geactiveerde afsluitprovisie van 
vóór het provisieverbod per 1 januari 2013.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
bepalingen met betrekking tot de indirecte methode. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in mutaties in de 
geldmiddelen uit operationele activiteiten, investe-
rings- en beleggingsactiviteiten en kasstromen met 
betrekking tot de financiering van de Maatschappij.

Winstbestemming
Het resultaat wordt, tenzij de Algemene Vergadering 
op voorstel van de Raad van Commissarissen 
daaraan een andere bestemming geeft, conform 
artikel 26 van het Reglement* uitgekeerd, gereser-
veerd of toegevoegd aan de technische voorzie-
ningen. De niet in de bestemming betrokken winst 
wordt toegevoegd aan de Overige reserves van de 
Maatschappij.

Toerekening acute belastingdruk
De balans per 31 december wordt gepresenteerd 
vóór resultaatbestemming. Het onverdeeld resultaat 
is hierbij onderdeel van het eigen vermogen van de 
Maatschappij. De jaarlijkse resultaatbestemming 
wordt vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering 
van Stemgerechtigden na afloop van het boek-
jaar. Echter, de acute belastinglast wordt, rekening 
houdend met de, door de Algemene Vergadering 
vastgestelde, “Te verdelen winst”, toegerekend aan 
het verslagjaar.

Solvency II
Gelijk aan de T9BW2-waardering, ook ten behoeve 
van de Solvency II-waardering zoals vastgelegd in 
artikel 7 van de Gedelegeerde Verordening, waar-
deert de Maatschappij haar activa en passiva op 
basis van de aanname dat de Maatschappij haar 
bedrijf blijvend zal uitoefenen (“going concern- 
principe”).

Marktwaardewaardering 
De uitgangspunten voor de waardering van activa 
en passiva zijn vastgelegd in artikel 75 van de 
Solvency II-richtlijn en zijn nader uitgewerkt in 
hoofdstuk 2 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 
2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 
(artikelen 7 tot en met 16).

Gebruik van schattingen bij de Solvency II-waarderingen:
Gelijk aan de waardering van balansposten voor 
de jaarrekening maakt de Maatschappij ook bij 
de waardering ten behoeve van de Solvency 
II-balans gebruik van schattingen. De belangrijkste 
schattingen hebben betrekking op de Solvency 
II-balanspost ‘Technische voorziening verzekerings-
verplichtingen’ en ‘LAC DT’.

Waarderingsverschillen ten opzichte van 2016
In 2017 is er onderzoek gedaan naar de methode 
voor de vaststelling van de voorziening voor 
toekomstige discretionaire winstdelingen. Op basis 
van dit onderzoek is besloten om de methode voor 
de vaststelling van de voorziening voor toekomstige 
discretionaire winstdelingen aan te passen.

Hieronder geeft de Maatschappij in het kort 
de belangrijkste verschillen weer tussen de 
BW2-waardering en de Solvency II-waardering van 
de balansposten.

*  Voor de betreffende bepaling van het Reglement ten aanzien van de bestemming van de winst wordt verwezen naar de  
Overige gegevens.
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Specifieke grondslagen 
voor de balans

Overlopende acquisitiekosten
In tegenstelling tot de T9BW2-regelgeving kent 
Solvency II geen overlopende acquisitiekosten. 
Deze worden dan ook niet opgenomen in de 
Solvency II-balans.

Latente belastingen
De balanspost latente belastingen is gevormd op 
basis van tijdelijke verschillen tussen de statutaire 
en de fiscale waardering van activa en passiva en 
de verschillen tussen de statutaire balans en de 
Solvency II-balans, rekening houdend met de belas-
tingpercentages die voor de T9BW2-waarderingen 
worden gehanteerd.

In overeenstemming met de Gedelegeerde 
Verordening is de latente belastingpositie in de 
Solvency II-balans netto verwerkt. In deze balans is 
per ultimo 2017 bij de Maatschappij sprake van een 
latente belastingvordering.

Terreinen en gebouwen
Onroerende zaken, waaronder kantoorgebouwen 
in eigen gebruik, zijn zowel in de jaarrekening als 
in de Solvency II-balans gewaardeerd tegen de 
reële waarde, zijnde de getaxeerde marktwaarde in 
verhuurde staat. 
 
Deelnemingen
In de Solvency II-balans zijn de meerderheidsdeel-
nemingen gewaardeerd tegen de netto vermogens-
waarde en voor minderheidsdeelnemingen wordt de 
marktwaarde gehanteerd. Deelnemingen zijn in de 
jaarrekening gewaardeerd tegen de netto vermo-
genswaarde.

Aandelen
De aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurs-
waarde aan het einde van het boekjaar, zowel in 
de jaarrekening als in de Solvency II-balans. In de 
jaarrekening is de participatie in het AeAM Dutch 
Mortgage Fund verantwoord onder de balanspost 
‘Aandelen’. In de Solvency II-balans is dit gerubri-
ceerd onder de categorie beleggingsfonds.

Obligaties
Obligaties zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde. 
Deze is bepaald aan de hand van de beurskoersen 
per balansdatum. In de jaarrekening zijn obligaties 
gewaardeerd tegen amortisatiewaarde.

Beleggingsfondsen
De belangen in beleggingspools voor de verzekerin-
gen van bedrijfs- en beroepspensioenregelingen zijn 
gewaardeerd tegen markwaarde.

Hypothecaire en andere leningen
De hypothecaire leningen worden gewaardeerd 
tegen marktwaarde. Deze is bepaald met behulp 
van de actuele en marktconforme hypotheekrente, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de loop-
tijd- en kredietwaardigheidskenmerken van de hypo-
theekportefeuille. 

De onderhandse leningen worden gewaardeerd 
tegen marktwaarde. Deze is bepaald met behulp 
van de Euro-swapcurve met een opslag voor 
kredietrisico en liquiditeitsrisico.

Overige beleggingen
De overige beleggingen (voornamelijk polisbelenin-
gen) zijn gewaardeerd op marktwaarde.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd op reële waarde. Omdat de vorderingen een 
kortlopend karakter hebben, wordt deze benadering 
tevens als adequaat beoordeeld voor toepassing op 
de Solvency II-balans.

In de Solvency II-balans worden de vorderingen uit 
herverzekering gewaardeerd op marktwaarde.
 
Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen 
nominale waarde. Omdat de liquide middelen een 
kortlopend karakter hebben, wordt deze benadering 
tevens als adequaat beoordeeld voor toepassing op 
de Solvency II-balans.

Overige activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. Omdat de vorderin-
gen een kortlopend karakter hebben, wordt deze 
benadering tevens als adequaat beoordeeld voor 
toepassing op de Solvency II-balans.
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Technische voorzieningen 
De Solvency II-technische voorziening wordt vast-
gesteld conform de richtlijnen van EIOPA en DNB. 
Conform artikel 77 van de Solvency II-richtlijn is 
de waarde van de technische voorziening gelijk 
aan de som van de verwachtingswaarde (best esti-
mate), zijnde de verwachte contante waarde van de 
toekomstige kasstromen, uitkeringen + kosten voor 
de verzekeringen -/- bruto premies, op basis van 
best estimate-veronderstellingen. Contant maken 
geschiedt met gebruikmaking van de Solvency 
II-curve met Volatility Adjustment (VA) per balansda-
tum en de risicomarge.

Met betrekking tot de waardering van de techni-
sche voorziening zijn in de statutaire jaarrekening 
andere waarderingsgrondslagen toegepast dan in 
de Solvency II-rapportage. 
De twee belangrijkste oorzaken voor het verschil 
zijn: 
–  In de statutaire jaarrekening wordt de meerwaarde 

beleggingen afgetrokken bij de vaststelling van 
de technische voorzieningen. Bij de Solvency 
II-rapportage gebeurt dit niet, omdat de beleg-
gingen al op marktwaarde worden gewaardeerd. 
Hierdoor is de technische voorziening in de statu-
taire jaarrekening lager.

–  De Maatschappij past de Volatility Adjustment 
(VA) toe bij het vaststellen van de marktwaarde 
van de technische voorziening. In de statutaire 
jaarrekening wordt voor de vaststelling van de 
technische voorzieningen een andere rentecurve 
gehanteerd (Solvency II-curve zonder VA) dan 
voor de Solvency II-rapportage (Solvency II-curve 
met VA).

Voorziening discretionaire winstdeling
Conform de Solvency II-voorschriften is ultimo 2017 
voor het eerst een voorziening voor toekomstige 
discretionaire winstdeling opgevoerd (ultimo 2016 
nihil).   
 
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen bestaan uit een voor-
ziening voor pensioenen en een jubileumvoorzie-
ning. In de Solvency II-balans is de voorziening 
voor pensioenen gewaardeerd op basis van de 
International Accounting Standards (IAS) 19. In 
zowel de Solvency II-balans als de jaarrekening is 
een jubileumvoorziening aangehouden gelijk aan de 
contante waarde van toekomstige jubileumuitkerin-
gen, rekening houdend met blijf- en sterftekansen.

Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes 
(LAC DT)
Deferred tax, ofwel de latente belastingpositie 
op de balans, wordt bepaald door het verschil 
in waardering van de balansposten volgens de 
T9BW2-waardering en de waardering naar Solvency 
II-grondslagen. In de berekening van het vereiste 
vermogen onder Solvency II-grondslagen kan de 
belastinglatentie een drukkend effect hebben. Aan 
de hand van een verdere interpretatie en toepas-
sing van de wet- en regelgeving omtrent LAC DT 
geldend per 31 december 2017, waaronder de per 
3 februari 2017 door DNB uitgebrachte laatste Q&A, 
heeft de Maatschappij besloten LAC DT niet meer 
volledig mee te nemen in de bepaling van het beno-
digde vermogen onder toepassing van de Solvency 
II-grondslagen. In tegenstelling tot de gehanteerde 
berekeningsmethodiek voor de jaarrekening 2016, 
wordt ultimo 2017 met een netto actieve latentie 
onder Solvency (DTA) en LAC DT gerekend zonder 
rekening te houden met toekomstige winsten. 

Eligible Own Funds
De Eligible Own Funds (EOF) ofwel het 
beschikbaar eigen vermogen onder Solvency 
II-waarderingsgrondslagen wordt bepaald als het 
verschil tussen de activa en passiva op de Solvency 
II-balans minus toegezegde winstdeling.
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Toelichting balansTOELICHTING BALANS

ACTIVA
bedragen x € 1.000

1.1 Terreinen en gebouwen
Kantoor- en winkelpanden 39.280 37.375
Woningen 57.715 54.615
Overige onroerende zaken 7.087 6.515

104.082 98.505

Waarvan terreinen en gebouwen in eigen gebruik 12.960 11.650

Kostprijs 64.630 65.445

Categorische verdeling Verhuur- Getaxeerde Verhuur- Getaxeerde
eenheden waarde eenheden Waarde

Bedrijfspanden 79 39.280 79 37.375
Woningen en appartementen 354 45.065 353 40.990
Herenhuizen 31 12.650 37 13.625
Overig vastgoed 3 7.087 3 6.515

467 104.082 472 98.505
1.2 Deelnemingen

N.V. Levensverzekering-Maatschappij "De Hoop" 19.913 19.746
N.V. Neerlandia van 1880 10.076 8.947
Overige ondernemingen 71 83

30.060 28.776

Verloopstaat deelnemingen
Saldo primo boekjaar 28.776 29.707
Resultaat boekjaar 4.436 3.636
Dividend - 2.010 - 2.719
Waardemutaties * - 1.142 - 1.848
Saldo ultimo boekjaar 30.060 28.776

 * Betreft de mutatie van de herwaarderingsreserve van Neerlandia en De Hoop.

Specificatie van N.V. Neerlandia van 1880
Terreinen en gebouwen
Woningen 5.105 5.015

5.105 5.015
Overige financiele beleggingen
Aandelen 3.391 3.142

3.391 3.142
Liquide middelen 3.316 2.182
Overige activa en passiva - 1.736 - 1.392

10.076 8.947

1.3.1 Aandelen
Bank- en verzekeringswezen 16.631 9.747
Handel, industrie en overige dienstverlening 155.715 163.264
Beleggingsfondsen 108.399 104.817

280.745 277.828

Kostprijs 235.004 231.057

Het beleggingsfonds waarin wordt geparticipeerd betreft het fonds AeAM Dutch Mortgage Fund. Dit betreft een
indirecte belegging in hypotheken.
Het Fonds heeft de structuur van een fonds voor gemene rekening met een open-end karakter, met dien verstande
dat de mate waarin Participanten in en uit kunnen treden, afhankelijk is van de hypothekenproductie bij Aegon,
respectievelijk de beschikbare liquide middelen. Uitgifte en inkoop van Participaties van het Fonds vindt in beginsel
plaats op maandelijkse basis.
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Boekjaar Vorig boekjaar
1.3.2 Obligaties

Nederlandse Staat of door hem gegarandeerd 427.418 429.048
Buitenlandse overheden en andere buitenlandse
openbare lichamen of door hen gegarandeerd 1.013.370 1.008.395
Financiële instellingen en overige 56.336 57.264

1.497.124 1.494.707

Looptijden
Korter dan een jaar - 750
Van een jaar tot en met vijf jaar 9.924 9.903
Langer dan vijf jaar 1.487.200 1.484.054

1.497.124 1.494.707

Actuele waarde 1.905.173 1.970.049

Kwaliteitsklasse (Rating)
percentage Waarde percentage Waarde

Aaa 44,1 % 660.500 44,3 % 662.312
Aa1 2,7 % 39.901 2,0 % 30.045
Aa2 25,2 % 377.220 25,2 % 376.617
Aa3 16,2 % 242.838 16,1 % 240.031
A1 - 0,4 % 5.742
A2 0,6 % 9.661 - -
A3 0,7 % 10.357 - -
Baa2 10,5 % 156.647 12,0 % 179.960

100,0 % 1.497.124 100,0 % 1.494.707
Er zijn geen vastrentende waarden in de portefeuille met een lagere rating dan Baa2 of zonder rating.

Landenindeling
percentage Waarde percentage Waarde

Nederland 29,8 % 447.739 30,0 % 450.143
Duitsland 13,9 % 207.424 13,9 % 207.498
Oostenrijk 2,7 % 39.901 2,0 % 30.045
Frankrijk 24,9 % 372.251 24,9 % 371.667
België 15,9 % 237.843 15,4 % 229.628
Ierland 0,6 % 9.661 -
Italie 5,6 % 83.620 7,2 % 107.332
Spanje 4,9 % 73.027 4,9 % 72.628
Supranational 1,7 % 25.658 1,7 % 25.766

100,0 % 1.497.124 100,0 % 1.494.707
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1.3.3 Belangen in beleggingspools
Huisartsen en Medische specialisten 197 211

De belangen in beleggingspools bestaan uit de co-assurantiepool Huisartsen en Medische specialisten 
waarvan de administratie is ondergebracht bij Aegon Levensverzekering N.V. 

1.3.4 Vorderingen uit hypothecaire leningen
Eerste hypotheken
Woningen 17.895 20.900
Landelijke eigendommen 18 18
Totaal eerste hypotheken 17.913 20.918

Tweede hypotheken
Woningen 1.305 1.510
Totaal tweede hypotheken 1.305 1.510

Totaal hypotheken 19.218 22.428

Looptijden
Korter dan een jaar - -
Van een jaar tot vijf jaar 11.093 18.772
Langer dan vijf jaar 8.125 3.656

19.218 22.428

Actuele waarde 20.749 24.460

1.3.5 Vorderingen uit andere leningen
Woningcorporaties en gemeenten (door de Staat gegarandeerd) 40.000 40.000
Financiële instellingen 13.613 13.613

53.613 53.613

Actuele waarde 60.747 62.006
De vorderingen uit andere leningen hebben een looptijd langer dan 5 jaar.

1.3.6 Andere financiële beleggingen
Polisbeleningen 408 652
Overige beleggingen 9 9

417 661

Boekjaar Vorig boekjaar
1 Spreiding beleggingen

Aandeel Waarde Aandeel Waarde

Vastrentende waarden 78,1 % 1.550.737 78,3 % 1.548.320
Aandelen 14,1 % 280.745 14,1 % 277.828
Terreinen en gebouwen 5,2 % 104.082 5,0 % 98.505
Deelnemingen 1,5 % 30.060 1,5 % 28.776
Hypothecaire leningen 1,0 % 19.218 1,1 % 22.428
Overige beleggingen 0,1 % 614 0,0 % 872

100,0 % 1.985.456 100,0 % 1.976.729
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Overzicht verloop beleggingen
1 Overzicht verloop beleggingen

Balans- Aankopen Herwaar- Verkopen Waardever- Balans-
waarde en deringen en schillen * waarde

begin verstrek- aflossingen einde
Categorie boekjaar kingen boekjaar

Terreinen en gebouwen
Eigen gebruik 11.650 250 1.060 - - 12.960
Overig gebruik 86.855 1.303 5.434 - 3.382 912 91.122

Deelnemingen 28.776 - 1.284 - - 30.060
Aandelen 277.828 11.583 6.041 - 16.258 1.551 280.745
Obligaties 1.494.707 29.698 - - 23.799 - 3.482 1.497.124
Belangen in beleggingspools 211 - - 14 - - 197
Hypothecaire leningen 22.428 - - - 3.210 - 19.218
Andere leningen 53.613 - - - - 53.613
Andere financiële beleggingen 661 - - - 244 - 417
Voor risico van polishouders - - - - - -

Totaal 1.976.729 42.834 13.805 - 46.893 - 1.019 1.985.456

 * Waardeverschillen met betrekking tot terreinen en gebouwen betreft (niet-)gerealiseerd resultaat bij aan- en/of verkopen.
 * Waardeverschillen met betrekking tot aandelen betreft het gerealiseerde resultaat in verband met verkopen.
 * Waardeverschillen met betrekking tot obligaties betreft de amortisatie van agio/disagio (o.b.v. effectieve rentemethode).

Toelichting actuele waarde beleggingen Netto Genoteerde Onafhankelijke NCW- Andere
vermogenswaarde marktprijzen taxaties berekening methode Totaal

Terreinen en gebouwen 104.082 104.082
Deelnemingen 30.060 30.060
Aandelen 108.399 172.346 280.745
Vastrentende waarden 1.905.173 81.496 - 1.986.669
Overige beleggingen 197 417 614

138.459 2.077.716 104.082 81.496 417 2.402.170

Balans- Aankopen Herwaar- Verkopen Waardever- Balans-
waarde en deringen en schillen * waarde

begin verstrek- aflossingen einde
Categorie boekjaar kingen boekjaar

Terreinen en gebouwen
Eigen gebruik 12.070 - - 420 - - 11.650
Overig gebruik 84.265 615 3.940 - 2.350 385 86.855

Deelnemingen 29.707 - - 931 - - 28.776
Aandelen 234.416 49.868 16.842 - 25.651 2.353 277.828
Obligaties 1.498.781 - - - 1.596 - 2.478 1.494.707
Belangen in beleggingspools 228 - - 17 - - 211
Hypothecaire leningen 25.332 - - - 2.904 - 22.428
Andere leningen 53.613 - - - - 53.613
Andere financiële beleggingen 802 - - - 141 - 661
Voor risico van polishouders - - - - - -

Totaal 1.939.214 50.483 19.414 - 32.642 260 1.976.729

 * Waardeverschillen met betrekking tot terreinen en gebouwen betreft (niet-)gerealiseerd resultaat bij aan- en/of verkopen.
 * Waardeverschillen met betrekking tot aandelen betreft het gerealiseerde resultaat in verband met verkopen.
 * Waardeverschillen met betrekking tot obligaties betreft de amortisatie van agio/disagio.

Toelichting actuele waarde beleggingen Netto Genoteerde Onafhankelijke NCW- Andere
vermogenswaarde marktprijzen taxaties berekening methode Totaal

Terreinen en gebouwen 98.505 98.505
Deelnemingen 28.776 28.776
Aandelen 104.817 173.011 277.828
Vastrentende waarden 1.970.049 86.466 - 2.056.515
Overige beleggingen 211 661 872

133.593 2.143.271 98.505 86.466 661 2.462.496
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2.1 Vorderingen uit directe verzekering op tussenpersonen
Met betrekking tot de vorderingen uit directe verzekeringen op tussenpersonen is een voorziening voor dubieuze
vorderingen van € 44 (2016 € 61) opgenomen.

2.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vordering uit hoofde van de acute belastingschuld met betrekking tot het resultaat van Neerlandia van 1880.

2.4 Overige vorderingen
Te verrekenen directe belastingen 207 329
Collectieve verzekeringen 671 775
Vooruitbetaalde vennootschapsbelasting 10.495 6.011
Actieve latentie * 38.252 34.984
Overig 316 108

49.941 42.207
 * Ten gevolge van het toereikendheidstekort is een actieve latentie ontstaan van € 38,3 mln. (2016 € 35,0 mln.)
De looptijd van deze vordering kan mogelijk langer dan 1 jaar zijn.

3.1 Materiële vaste activa

Boekjaar Inventaris Hard- Totaal
en

software
Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde 1.739 1.658 3.397
Cumulatieve afschrijvingen - 1.623 - 1.313 - 2.936
Boekwaarde 116 345 461

Mutaties gedurende het boekjaar
Investeringen 19 226 245
Desinvesteringen - 63 - 335 - 398
Afschrijvingen - 52 - 231 - 283

Saldo - 96 - 340 - 436

Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde 1.695 1.549 3.244
Cumulatieve afschrijvingen - 1.612 - 1.209 - 2.821
Boekwaarde 83 340 423

Vorig boekjaar Inventaris Hard- Totaal
en

software
Stand per 1 januari
Aanschaffingswaarde 1.741 2.140 3.881
Cumulatieve afschrijvingen - 1.556 - 1.779 - 3.335
Boekwaarde 185 361 546

Mutaties gedurende het vorig boekjaar
Investeringen - 183 183
Desinvesteringen - 2 - 665 - 667
Afschrijvingen - 69 - 199 - 268

Saldo - 71 - 681 - 752

Stand per 31 december
Aanschaffingswaarde 1.739 1.658 3.397
Cumulatieve afschrijvingen - 1.623 - 1.313 - 2.936
Boekwaarde 116 345 461

Boekjaar Vorig boekjaar
3.2 Liquide middelen

Liquide middelen 81.443 29.341

Liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

Mutatie kortlopende schulden (8; 9)
Het bedrag van "Mutatie kortlopende schulden" bestaat uit de som van de mutaties van note 8 en 9 van de balans
gecorrigeerd voor diverse posten in de winst- en verliesrekening, welke niet hebben geleid tot mutaties in de liquide
middelen. Hierbij gaat het voornamelijk om de vrijval (dis-)agio obligaties en de herwaardering terreinen en gebouwen.

Mutatie vorderingen (2; 4.1)
Het bedrag van "Mutatie vorderingen" bestaat uit de som van de mutaties van note 2 en 4.1 van de balans.

Investeringen en aankopen
Hierbij wordt verwezen naar de kolom "Aankopen en verstrekkingen" van het Overzicht verloop beleggingen (Toelichting balans).

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
Hierbij wordt verwezen naar de kolom "Verkopen en aflossingen" van het Overzicht verloop beleggingen (Toelichting balans),
eventueel gecorrigeerd voor het gerealiseerd resultaat hetgeen reeds is begrepen in het netto resultaat.
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4.2 Overlopende acquisitiekosten

Stand primo boekjaar 10.663 17.475
Activering van acquisitiekosten - -
Afschrijvingen voorgaande jaren - 5.317 - 6.812

lopend boekjaar - -
- 5.317 - 6.812

Stand ultimo boekjaar 5.346 10.663

Het totaalbedrag van deze post is langlopend van aard.
De geactiveerde acquisitiekosten worden jaarlijks verlaagd met de afschrijvingen op de in het verleden geactiveerde
acquisitiekosten. 

PASSIVA
bedragen x € 1.000

Verloopoverzicht van het eigen vermogen

5.1 Herwaarderingsreserve per 31 december 69.929 66.541
Ongerealiseerde resultaten voor aftrek belastingen:
 - onroerende zaken 5.513 2.844
 - aandelen 11.135 16.760
Gerealiseerd resultaat onroerende zaken - 403 - 406
Gerealiseerd resultaat aandelen - 7.071 - 15.006
Bruto toe-/afname 9.174 4.192
Mutatie latente belastingen - 1.783 - 804

7.391 3.388
Herwaarderingsreserve per 31 december 77.320 69.929

5.2; 5.3 Wettelijke reserve deelnemingen per 31 december 24.478 25.299
Onverdeeld resultaat per 31 december vorig boekjaar 19.844 57.755
Overige reserves per 31 december vorig boekjaar 152.744 104.694
Totaal 197.066 187.748
Mutaties in het boekjaar:
 - directe vermogensmutaties deelnemingen - 1.143 - 1.847
 - herwaardering onroerende zaken - 5.513 - 2.844
 - winstdeling vorig boekjaar - 4.862 - 5.835
Totaal - 11.518 - 10.526

Overige reserves per 31 december * 185.548 177.222

5.4 Onverdeeld resultaat boekjaar 14.207 19.844

Eigen vermogen ultimo boekjaar 277.075 266.995

 * Hiervan is Wettelijke Reserve inzake deelnemingen 25.160 24.478

Voorstel tot bestemming van de winst Boekjaar Vorig boekjaar

Resultaat na belastingen 14.207 19.844
Mutatie in de overige reserves - 14.207 - 14.844

Te verdelen winst boekjaar - 5.000

Winstbewijzen en soortgelijke rechten
Bij de oprichting van de Maatschappij is een Waarborgfonds gevormd. Dit Waarborgfonds is opgevoerd tot
een bedrag van tweehonderdduizend gulden (NLG 200.000).
Dit is verdeeld in aandelen van eenduizend gulden (NLG 1.000) en door terugbetaling gebracht op
tweehonderd aandelen van één gulden (NLG 1).
De aandelen geven gedurende het gehele bestaan van de Maatschappij recht op:
1. het stemrecht, genoemd in artikel 22 van het Reglement;
2. het aandeel in de winst, genoemd in artikel 26 van het Reglement.
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Onverdeeld resultaat

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016
De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 25 april 2017. De Algemene
Vergadering heeft de bestemming van het netto resultaat vastgesteld conform het voorstel van de directie.

Voorstel tot resultaatbestemming 2017
De directie stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering voor het netto resultaat
over 2017 van € 14,2 mln. toe te voegen aan de overige reserves.

6 Technische voorzieningen levensverzekering

Boekjaar Bruto Herverzekeringsdeel Eigen rekening

Voorzieningen
 - individuele verzekeringen waarbij de
   verzekeraar het beleggingsrisico draagt 1.570.517 - 6.908 1.563.609
 - collectieve verzekeringen waarbij de
   verzekeraar het beleggingsrisico draagt 110.911 - 1.473 109.438

1.681.428 - 8.381 1.673.047

Rentestandkortingen - - -

- - -
1.673.047

Voorziening winstdeling 566 - 566

Overige technische voorzieningen 153.007 - 153.007

Totaal technische voorzieningen 1.835.001 - 8.381 1.826.620

Ten gevolge van het toereikendheidstekort is € 13,1 mln. toegevoegd aan de overige technische voorzieningen ten laste van 
het resultaat.
Het voornaamste deel van de voorziening heeft een langlopend karakter.

Vorig boekjaar Bruto Herverzekeringsdeel Eigen rekening

Voorzieningen
 - individuele verzekeringen waarbij de
   verzekeraar het beleggingsrisico draagt 1.543.075 - 7.066 1.536.009
 - collectieve verzekeringen waarbij de
   verzekeraar het beleggingsrisico draagt 105.943 - 677 105.266

1.649.018 - 7.743 1.641.275

Rentestandkortingen - 8 - - 8

- 8 - - 8
1.641.267

Voorziening winstdeling 932 - 932

Overige technische voorzieningen 139.934 - 139.934

Totaal technische voorzieningen 1.789.876 - 7.743 1.782.133

Ten gevolge van het toereikendheidstekort is € 13,2 mln. toegevoegd aan de overige technische voorzieningen ten laste van 
het resultaat.
Het voornaamste deel van de voorziening heeft een langlopend karakter.
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Aansluiting Eligible Own Funds en Eigen vermogen conform de jaarrekening
Boekjaar Vorig boekjaar

Van eigen vermogen volgens BW boek 2 titel 9 (T9BW2) naar eigen vermogen volgens Solvency II
Aanwezig vermogen op T9BW2-grondslagen 277.075 266.995
Eliminatie immateriële vaste activa - 5.346 - 10.663
Waarderingsverschillen voor activa 417.923 487.913
Waarderingsverschillen tussen technische voorzieningen en Best Estimate-liability - 421.805 - 433.294
Omrekening pensioenvoorziening (IAS 19) - 2.480 - 3.821
Belastinglatentie 1.487 - 9.462
Aanwezig vermogen op Solvency II-grondslagen 266.854 297.668

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat de toename van de waarde van de activa (bezittingen) kleiner is dan de toename van de
waarde van de passiva (verplichtingen). Daarnaast is eind december 2017 een deel van de vastrentende beleggingsportefeuille
verkocht en in liquide middelen aangehouden voor inleg in een hypotheekfonds (in 2018). 
Met name deze verschuiving veroorzaakt een significante daling van de herwaardering van de activa aangezien liquide middelen
voor zowel Solvency II als T9BW2 op dezelfde manier worden gewaardeerd.

Aanwezig vermogen op Solvency II-grondslagen
Totaalvermogen op marktwaardegrondslagen 266.854 297.668
Toegezegde winstdeling - 5.000
Beschikbaar vermogen op Solvency II-grondslagen (EOF) 266.854 292.668

Het aanwezige eigen vermogen op Solvency II-grondslagen neemt toe, met als voornaamste reden de aanpassing van de risico-
marge voor wat betreft het vervalrisico. Tegelijkertijd daalt het aanwezig eigen vermogen doordat de technische voorziening meer is
toegenomen dan de vastrentende beleggingsportefeuille en door de toename van de technische voorziening als gevolg van een extra
dotatie aan de kostenvoorziening. Daarnaast is er een voorziening voor toekomstige discretionaire winstdeling toegevoegd.

Solvabiliteitskapitaalvereiste Solvency II
Marktrisico 111.198 104.147
Tegenpartijrisico 7.457 5.781
Verzekeringstechnisch risico 90.431 87.916
Diversificaties - 46.673 - 43.758
Basic SCR 162.413 154.086
Operationeel risico 9.868 9.623
Verliescompenserend vermogen Technische Voorzieningen (Best Estimate-liability) - 14.304 -
Verliescompenserend vermogen uitgestelde belastingen - - 40.927
Solvabiliteitskapitaalvereiste Solvency II 157.977 122.782

De stijging van de totale solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) laat zich als volgt verklaren:
 - Het marktrisico bestaat vooral uit aandelenrisico, renterisico, vastgoedrisico en valutarisico. De toename van het vereiste
   kapitaal in 2017 t.o.v. 2016 voor marktrisico wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aandelenrisico. De
   belangrijkste reden hiervoor is de afloop van een deel van de overgangsmaatregel op aandelen aangekocht vóór 1 januari 2016,
   waardoor de schok moet worden berekend tegen een hoger percentage.
 - Het tegenpartijrisico is toegenomen als gevolg van de verkoop van een deel van de vastrentende portefeuille (voornamelijk
   staatsobligaties). De liquide middelen die hierdoor zijn vrijgekomen, waren ultimo 2017 nog niet geherinvesteerd. 
 - Het verzekeringstechnische risico bestaat voor een belangrijk deel uit het kostenrisico, sterfterisico en vervalrisico.
   Het kostenrisico heeft in 2017 een lichte stijging laten zien als gevolg van een extra dotatie aan de kostenvoorziening.
 - Per ultimo 2017 is een voorziening voor toekomstige discretionaire winstdeling toegevoegd aan de technische voorziening.
   Hierdoor ontstaat een LAC TP (“loss-absorbing capacity of technical provisions”). Deze is gemaximeerd, waardoor de 
   solvabiliteitsratio per saldo niet stijgt.

Daarnaast heeft een wijziging van de waardering van het verliescompenserend vermogen van latente belastingen (LAC DT)
een belangrijke impact op de uiteindelijke solvabiliteitskapitaalvereiste Solvency II:
 - In 2016 is nog de gehele belastinglatentie opgenomen als LAC DT. Echter, naar aanleiding van de interpretatie van de 
   in 2017 uitgekomen aanvullende richtlijnen van DNB heeft de Maatschappij er, uit prudentieoverwegingen, voor gekozen
   de waardering van LAC DT in 2017 aan te passen: de toekomstige winsten worden vooralsnog niet meer meegenomen
   in de berekeningen. Hierdoor is het dempend effect op de SCR nihil.

Boekjaar Vorig boekjaar

Beschikbaar vermogen op Solvency II-grondslagen (EOF) 266.854 292.668
Solvabiliteitsvereisten op Solvency II-grondslagen 157.977 122.782
Solvabiliteitsratio Solvency II 169 % 238 %

De getoonde solvabiliteitsratio's zijn inschattingen van de Maatschappij. Ze zijn pas definitief na indiending bij DNB en 
de beoordeling ervan door de toezichthouder.

Als gevolg van een toename van het vereiste vermogen en een afname van het aanwezige vermogen is de solvabiliteitsratio
gedaald.

Tiering indeling aanwezig vermogen op Solvency II-grondslagen
Tier 1 253.515 289.952
Tier 2 - -
Tier 3 13.339 2.716
Aanwezig vermogen op Solvency II-grondslagen 266.854 292.668

Het aandeel van Tier 3-vermogen op het gehele vermogen is in 2017 toegenomen ten opzichte van 2016 als gevolg van een
toename van de belastinglatentie.

Relatie risico’s, solvabiliteitskapitaalvereiste en EOF:
De berekening van de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) verricht de Maatschappij aan de hand van de door EIOPA
voorgeschreven stardaardformule. De input wordt gevormd door de risico’s die door de Maatschappij worden onderkend.
Om de impact van de gevoeligheden van de SCR en EOF te bepalen, maakt de Maatschappij de belangrijkste gevoeligheden
inzichtelijk. Deze zijn:
 - Aandelenrisico: daling van de aandelenkoersen.
 - Renterisico: mutaties in de stand van de reële rente.
 - Spreadrisico op de onderhandse leningen en bedrijfsobligaties.
 - De hoogte van de UFR. Om de gevoeligheid van de Solvency II-ratio te bepalen voor de hoogte van de UFR,
    standaard 4,2 %, is deze ook berekend op basis van de Solvency II-curve met een UFR van 3,7 %
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De gevoeligheden van de solvabiliteitsratio op 31 december 2017 uitgedrukt in % zijn:

Scenario EOF SCR SII %

Aandelenrisico -20 % -13 % -6 % -13 %

 + 50bp 6 % -4 % 17 %
Renterisico

 - 50bp -7 % 3 % -17 %

Spreadrisico  + 50bp -2 % - -3 %

UFR 3,7 % -5 % 1 % -10 %

Met betrekking tot bovenstaande Solvency II-cijfers en analyses dient het volgende in ogenschouw te worden genomen:
  -  Aandelenrisico uitgedrukt in de impact op de solvabiliteitsratio van een daling van de aandelenkoersen met 20 %.
  -  Renterisico uitgedrukt in de impact op de solvabiliteitsratio van zowel een parallelle opwaartse als een neerwaartse schok
     van de rente met 50 basispunten.
  -  Spreadrisico is uitgedrukt in de impact van het uitlopen van spreads met 50 basispunten op de onderhandse leningen
     en bedrijfsobligaties. De impact van het uitlopen van spreads met 50 basispunten op de onderhandse leningen
     en bedrijfsobligaties bedraagt  € 5,4 mln. negatief voor de EOF, maar heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de SCR.
  -  UFR uitgedrukt in de impact van een lagere Ultimate Forward Rate (3,7 % in plaats van 4,2 %) op de solvabiliteitsratio.
  -  Het weergegeven solvabiliteitspercentage is na verwerking van het netto resultaat.

Herverzekering op risicobasis
Bij het aangaan van een verzekering respectievelijk het muteren van een bestaande verzekering wordt met behulp van een set
acceptatiecriteria een beoordeling gemaakt van het risico. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de hoogte van de
verzekerde aanspraak die de Maatschappij per verzekerde op zich neemt. Eventueel al lopende verzekeringen op het leven
van de verzekerde wordt daarbij betrokken.
Op basis van het met de herverzekeraar overeengekomen herverzekeringscontract wordt een te herverzekeren risico,
rekeninghoudend met de vastgestelde grenswaarde (het eigen behoud), ter dekking bij de herverzekeraar aangeboden.

Herverzekering op evenredigheidsbasis
In het geval dat bij de medische acceptatie door de Maatschappij van de aanvraag voor een levensverzekering of arbeids-
ongeschiktheidsdekking de inschatting wordt gemaakt dat er sprake is van een verhoogd medisch risico, kan de Maatschappij,
na beoordeling door de eigen medische adviseur, besluiten het risico voor te leggen aan een daarin gespecialiseerde her-
verzekeraar. In het voorkomende geval wordt de herverzekeraar gevraagd een offerte uit te brengen met eventueel aangepaste
voorwaarden en een daarbij behorende premie. De herverzekering wordt aangegaan op evenredigheidsbasis waarbij, in de
praktijk, het volledige risico bij de herverzekeraar wordt ondergebracht.

Verzekeringstechnische risico’s
Het verzekeringstechnische risico ontstaat als de ontwikkeling van sterfte, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit afwijkt van de
veronderstellingen, bij concentratie en samenhang (correlatie) van verzekerde risico’s en bij acceptatie- en claimbehandeling
van verzekeringen. Beheersing van het verzekeringstechnische risico vindt plaats door een goede spreiding van de verzekerings-
portefeuille, toepassing van degelijke acceptatienormen en keuringsgrenzen, periodieke beoordeling van de resultaten op
sterfte, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, tijdige aanpassing van voorwaarden en tariefstelling en/of een herverzekerings-
programma. Door toetsing op de aanwezigheid van verhoogde risico’s en het afdekken van deze risico’s door herverzekering
wordt het verzekeringstechnische risico voldoende beheerst.

Renterisico
In 2016 is een Asset & Liability Management (ALM)-studie uitgevoerd. Deze studie heeft inzicht gegeven in de risico’s met
betrekking tot de solvabiliteit en kapitaalpositie van de Maatschappij. Ook zijn er verschillende beleidsmaatregelen getoetst welke
risico s beperken en/of rendement toevoegen. Naar aanleiding van de resultaten uit de ALM-studie zijn er wijzigingen in de
normportefeuille van beleggingen van de Maatschappij doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben bijgedragen aan een verdere
optimalisatie van de rendement/risico-verhouding van deze portefeuille.
De gewogen gemiddelde looptijd van de uitkeringen is met 13,4 jaar (2016 14,1 jaar) redelijk in evenwicht met de gewogen 
gemiddelde looptijd van de vastrentende beleggingen van 13,6 jaar (2016 14,2 jaar). De rentegevoeligheid wordt daarnaast
beïnvloed door de omvang van deze posten ten opzichte van het eigen vermogen en door de gewogen gemiddelde looptijd van de
nog te ontvangen premies van 7,7 jaar (2016 8,1 jaar).

Kostenrisico
Het kostenrisico is het risico dat actuele of toekomstige kostenontwikkelingen onvoldoende gefinancierd worden uit dan wel
doorberekend worden in toekomstige premies, tarieven en/of andere activiteiten. Bij het jaarlijks uitvoeren van de toe-
reikendheidstoets op basis van de richtlijnen van De Nederlandsche Bank wordt rekening gehouden met de toekomstige kosten
en premies.

Toereikendheidstoets
De toetsvoorziening is vastgesteld conform de richtlijn RJ 605.
Door middel van de toereikendheidstoets wordt vastgesteld of de balanswaarde van de technische voorziening ten minste gelijk
is aan de actuele waarde van de toekomstige betalingsverplichtingen (inclusief risicomarge). De balanswaarde wordt bepaald 
na aftrek van de geactiveerde rentestandkorting en overlopende acquisitiekosten. De actuele waarde wordt bepaald in over-
eenstemming met het Solvency II-toezichtregime op basis van de Solvency II-curve zonder Volatility Adjustment. Indien de toets-
voorziening hoger is, wordt het verschil opgenomen als 'Overige technische voorzieningen'. Dit gebeurt ten laste van het resultaat
van de Maatschappij. Zie voor een nadere toelichting in de Algemene grondslagen, het onderdeel 'Toereikendheidstoets'.

Boekjaar Vorig boekjaar

Uitkomst verwachtingswaarde 2.174.980 2.173.819
Risicomarge 63.929 84.744
Meerwaarde beleggingen * - 418.201 - 488.025
Toetsvoorziening einde boekjaar 1.820.708 1.770.538
Balansvoorziening verzekeringsverplichtingen einde boekjaar 1.667.701 1.630.604

Overschot / Tekort (-) - 153.007 - 139.934

 * Verschil tussen de boekwaarde en de actuele waarde van de beleggingen, gealloceerd aan de
   technische voorziening
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6.2 Mutatie-overzicht voorziening winstdeling en kortingen
Voorziening einde vorig boekjaar 932 613

Toevoegingen
Dotatie ten laste van de overige reserve 4.750 5.700

4.750 5.700
Onttrekkingen
Toegekende winstdeling aan de technische voorzieningen - 4.672 - 5.371
Overige - 444 - 10

- 5.116 - 5.381

Voorziening winstdelingsverplichtingen discretionaire
winstdeling einde boekjaar 566 932

7.1 RJ 271-voorziening pensioenen en overige personeelsbeloningen

De mutatie gedurende het jaar van de balansverplichting op basis van RJ 271 is als volgt:
Pensioenen Overige Boekjaar Pensioenen Overige Vorig

personeels- personeels- boekjaar
beloningen beloningen

Saldo per 1 januari - 694 694 135 657 792
Last op basis van RJ 271 - 106 106 - 135 61 - 74
Betaalde bijdragen - - 100 - 100 - - 24 - 24
Saldo per 31 december - 700 700 - 694 694

Actuariële grondslagen RJ 271
- disconteringsvoet (rekenrente) n.v.t. 0,85 % n.v.t. 0,95 %
- algemene salarisstijging n.v.t. 1,50 % n.v.t. 1,50 %

7.2 Voorziening latente belastingen
De voorziening voor belastingen is opgebouwd vanuit de verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van de
daarvoor in aanmerking komende activa en passiva. De voorziening heeft overwegend een langlopend karakter.
De acute belastingvorderingen of -schulden zijn opgenomen onder "overige vorderingen" respectievelijk "schulden uit
hoofde van belastingen en sociale lasten".

percentage percentage
nettorente Latentie nettorente Latentie

Aandelen 15.755 14.047
Terreinen en gebouwen * 15,0 % 10.302 15,0 % 9.403

Materiële vaste activa - 77 - 66
Overlopende acquisitiekosten - 853 - 985
Technische voorzieningen - 1.318 - 1.385
Voorziening overige personeelsbeloningen - 175 - 174

Egalisatiereserve Verzekeraars * 15,0 % 1.842 15,0 % 1.616
Herinvesteringsreserve 902 327
Marge 22 22

26.400 22.805
 * De latente belastingposities ten aanzien van de terreinen en gebouwen en de egalisatiereserve verzekeraars zijn contant
   gewaardeerd.
   De nominale waarde van de terreinen en gebouwen bedraagt ultimo 2017 € 17.170 (2016 € 15.672).
   De nominale waarde van de egalisatiereserve verzekeraars bedraagt ultimo 2017 € 3.070 (2016 € 2.693).

De toename van de latente belastingvoorziening van de terreinen en gebouwen wordt veroorzaakt door de gestegen waardering
ten gevolge van de hertaxatie van de objecten per balansdatum. De gemiddelde looptijd van de verplichting bedraagt 30 jaar.

Gezien de volatiliteit en korte looptijd van de overige posten is de contante waardering gelijk gesteld aan de nominale waarde.

7.3 Overige voorzieningen

Overige voorzieningen per 1 januari 683 537
Vrijval - 5 -
Toevoeging 39 178
Betaald - 198 - 32

Overige voorzieningen per 31 december 519 683

De overige voorzieningen hebben een looptijd langer dan één jaar.
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8 Schulden

De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

8.2 Schulden aan groepsmaatschappijen

De schulden aan groepsmaatschappijen zijn gerelateerd aan een rekening-courantverhouding met Stad en Lande B.V.
en Admogo B.V.

8.3 Schulden aan deelnemingen
Rekening-courant - 4

- 4

8.4 Schulden uit hoofde van belastingen en sociale lasten
Loonheffing en sociale lasten 1.051 1.025

1.051 1.025

8.6 Overige schulden
Rekening-courant tussenpersonen 75 248
Overige schulden op korte termijn 286 183

361 431

9.1 Uitkeringsgerechtigden

De schuld aan de uitkeringsgerechtigden omvat de uitkeringen die per balansdatum in behandeling zijn. Het totaalbedrag van
de geëxpireerde uitkeringen per 31 december 2017 bedraagt € 17.358 (2016 € 16.912), waarvan € 13.296 (2016 € 13.883)
korter dan 1 jaar openstaat.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Gestelde zekerheden voorziening verzekeringsverplichtingen

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V. 578 577

De NHT is een herverzekeringsmaatschappij waarbij de verzekeraars zelf zich kunnen aansluiten en vervolgens verzekerd zijn.
De herverzekering door de NHT heeft uitsluitend betrekking op verzekerde risico's die in Nederland gelegen zijn of
verzekeringen ten behoeve van personen die hun normale verblijfplaats in Nederland hebben.

Fiscale Eenheid
Er bestaat een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de dochtermaatschappijen N.V. Neerlandia van 1880,
Stad en Lande B.V. en Admogo B.V.
De respectieve belastingdruk wordt aan de dochtermaatschappijen toegerekend.
De Maatschappij is hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale claims van de fiscale eenheid.
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Actuarieel verslag
Ontwikkeling van de voorziening verzekeringsverplichtingen eigen rekening
bedragen x € 1.000

Verzekeringen in geld Beleggingsverzekeringen
Boekjaar Vorig boekjaarIndividuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen

Voorziening verzekeringsverplichtingen (vvp)  
einde vorig boekjaar 1.536.009 105.266 - - 1.641.275 1.604.532

Premies eigen rekening 108.033 3.917 - - 111.950 115.040
Vrijval kosten uit premies eigen rekening - 18.459 - 142 - - - 18.601 - 19.874
Benodigde intresttoevoeging vvp eigen rekening 48.798 3.397 - - 52.195 51.842
Overige technische baten eigen rekening - - - - - -
Uitkeringen en afkopen eigen rekening - 104.391 - 4.553 - - - 108.944 - 103.447
Kosten verrekend met de vvp eigen rekening - - - - - -
Vrijgevallen voor kosten uit de vvp - 858 428 - - - 430 618
Overige technische lasten eigen rekening - - - - - -
Toename van de op nul gestelde negatieve vvp - - - - - -
Overdrachten van/aan andere onderdelen van de vvp - - - - - -

Wijziging als gevolg van veranderingen in
rente(termijnstructuur) - 610 - 610 610
sterfte - - - - -
kosten - - - - -
invaliditeit - - - - -
pakketkostenontwikkeling en wijziging pakket (natura) - - - - -
overig - - - - -

- 610 - - 610 610

Resultaat op kanssystemen
Resultaat op sterfte - 4.088 382 - - 3.706 - 4.510
Resultaat op invaliditeit - 896 38 - - 858 - 1.271
Resultaat op overige technische grondslagen - 23 - - - 23 - 25
Resultaat op ontwikkeling levensverzekeringsportefeuille - 516 95 - - 421 - 2.240

- 5.523 515 - - - 5.008 - 8.046

Voorziening verzekeringsverplichtingen einde boekjaar 1.563.609 109.438 - - 1.673.047 1.641.275

Nog af te schrijven rentestandkorting einde boekjaar - - - - - - 8
Nog af te schrijven acquisitiekosten einde boekjaar - 5.346 - - - - 5.346 - 10.663

Balansvoorziening verzekeringsverplichtingen einde boekjaar 1.558.263 109.438 - - 1.667.701 1.630.604

Nog af te schrijven rentestandkorting
Stand einde vorig boekjaar - 8 - - 8 16
Koersverschillen vreemde valuta - - - - - -
Verleende rentestandkortingen boekjaar - - - - - -
Afschrijving stand einde vorig boekjaar - - 8 - - - 8 - 8
Afschrijving verleende rentestandkortingen boekjaar - - - - - -

Stand einde boekjaar - - - - - 8

Nog af te schrijven acquisitiekosten
Stand einde vorig boekjaar 10.663 - - - 10.663 17.475
Koersverschillen vreemde valuta - - - - - -
Geactiveerde acquisitiekosten boekjaar - - - - - -
Afschrijving stand einde vorig boekjaar - 5.317 - - - - 5.317 - 6.812
Afschrijving geactiveerde acquisitiekosten boekjaar - - - - - -

Stand einde boekjaar 5.346 - - - 5.346 10.663
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Actuarieel verslag
Ontwikkeling van de voorziening verzekeringsverplichtingen eigen rekening
bedragen x € 1.000

Verzekeringen in geld Beleggingsverzekeringen
Boekjaar Vorig boekjaarIndividuele verzekeringen Collectieve verzekeringen Individuele verzekeringen Collectieve verzekeringen

Voorziening verzekeringsverplichtingen (vvp)  
einde vorig boekjaar 1.536.009 105.266 - - 1.641.275 1.604.532

Premies eigen rekening 108.033 3.917 - - 111.950 115.040
Vrijval kosten uit premies eigen rekening - 18.459 - 142 - - - 18.601 - 19.874
Benodigde intresttoevoeging vvp eigen rekening 48.798 3.397 - - 52.195 51.842
Overige technische baten eigen rekening - - - - - -
Uitkeringen en afkopen eigen rekening - 104.391 - 4.553 - - - 108.944 - 103.447
Kosten verrekend met de vvp eigen rekening - - - - - -
Vrijgevallen voor kosten uit de vvp - 858 428 - - - 430 618
Overige technische lasten eigen rekening - - - - - -
Toename van de op nul gestelde negatieve vvp - - - - - -
Overdrachten van/aan andere onderdelen van de vvp - - - - - -

Wijziging als gevolg van veranderingen in
rente(termijnstructuur) - 610 - 610 610
sterfte - - - - -
kosten - - - - -
invaliditeit - - - - -
pakketkostenontwikkeling en wijziging pakket (natura) - - - - -
overig - - - - -

- 610 - - 610 610

Resultaat op kanssystemen
Resultaat op sterfte - 4.088 382 - - 3.706 - 4.510
Resultaat op invaliditeit - 896 38 - - 858 - 1.271
Resultaat op overige technische grondslagen - 23 - - - 23 - 25
Resultaat op ontwikkeling levensverzekeringsportefeuille - 516 95 - - 421 - 2.240

- 5.523 515 - - - 5.008 - 8.046

Voorziening verzekeringsverplichtingen einde boekjaar 1.563.609 109.438 - - 1.673.047 1.641.275

Nog af te schrijven rentestandkorting einde boekjaar - - - - - - 8
Nog af te schrijven acquisitiekosten einde boekjaar - 5.346 - - - - 5.346 - 10.663

Balansvoorziening verzekeringsverplichtingen einde boekjaar 1.558.263 109.438 - - 1.667.701 1.630.604

Nog af te schrijven rentestandkorting
Stand einde vorig boekjaar - 8 - - 8 16
Koersverschillen vreemde valuta - - - - - -
Verleende rentestandkortingen boekjaar - - - - - -
Afschrijving stand einde vorig boekjaar - - 8 - - - 8 - 8
Afschrijving verleende rentestandkortingen boekjaar - - - - - -

Stand einde boekjaar - - - - - 8

Nog af te schrijven acquisitiekosten
Stand einde vorig boekjaar 10.663 - - - 10.663 17.475
Koersverschillen vreemde valuta - - - - - -
Geactiveerde acquisitiekosten boekjaar - - - - - -
Afschrijving stand einde vorig boekjaar - 5.317 - - - - 5.317 - 6.812
Afschrijving geactiveerde acquisitiekosten boekjaar - - - - - -

Stand einde boekjaar 5.346 - - - 5.346 10.663
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Toelichting winst- en verliesrekening
TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

bedragen x € 1.000

10 Verdiende premies eigen rekening Boekjaar Vorig boekjaar
Her- Eigen Her- Eigen

Nederland Totaal verzekering rekening Totaal verzekering rekening

Periodieke premies
  Individuele verzekeringen 87.137 - 760 86.377 93.827 - 838 92.989
  Collectieve verzekeringen 3.710 - 292 3.418 2.071 - 206 1.865

Totaal 90.847 - 1.052 89.795 95.898 - 1.044 94.854

Premies ineens
  Individuele verzekeringen 17.221 - 17.221 14.218 - 14.218
  Winstbijschrijving individueel 4.435 - 4.435 5.286 - 5.286
  Collectieve verzekeringen 262 - 262 597 - 597
  Winstbijschrijving collectief 237 - 237 85 - 85

Totaal 22.155 - 22.155 20.186 - 20.186

Totaal generaal 113.002 - 1.052 111.950 116.084 - 1.044 115.040

11 Opbrengsten uit beleggingen
Gemiddeld Opbrengsten

belegd
Boekjaar bedrag Intrest Huur Dividend Overig Totaal

Terreinen en gebouwen * 101.294 5.307 5.307
Deelnemingen 29.418 4.436 4.436
Aandelen 279.287 9.086 9.086
Obligaties 1.495.916 47.744 47.744
Belangen in beleggingspools 204 - -
Vorderingen uit hypothecaire leningen 20.823 904 904
Vorderingen uit andere leningen 53.613 1.404 1.404
Andere financiële beleggingen 539 354 354
Liquide middelen 55.392 - -
Totaal 2.036.486 50.406 5.307 9.086 4.436 69.235

Gemiddeld Opbrengsten
belegd

Vorig boekjaar bedrag Intrest Huur Dividend Overig Totaal

Terreinen en gebouwen * 97.420 5.293 5.293
Deelnemingen 29.242 3.636 3.636
Aandelen 256.122 7.133 7.133
Obligaties 1.496.744 49.295 49.295
Belangen in beleggingspools 220 - -
Vorderingen uit hypothecaire leningen 23.880 1.119 1.119
Vorderingen uit andere leningen 53.613 1.402 1.402
Andere financiële beleggingen 732 279 279
Liquide middelen 21.793 4 4
Totaal 1.979.766 52.099 5.293 7.133 3.636 68.161

Boekjaar Vorig boekjaar
* In de jaarrekening worden de opbrengsten uit onroerende zaken gepresenteerd onder
  'opbrengst uit beleggingen'. Hierbij worden de huuropbrengsten en exploitatielasten
  gesaldeerd gepresenteerd. 
  Huuropbrengsten 6.798 6.825
  Exploitatielasten 1.491 1.532
  Opbrengsten uit beleggingen 5.307 5.293

* Inbegrepen huuropbrengsten onroerende zaken in eigen gebruik. 952 963
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Boekjaar Vorig boekjaar
11 Gerealiseerde winst op beleggingen

Aandelen 8.834 17.669
Obligaties 7.244 -
Terreinen en gebouwen 1.493 791

17.571 18.460
12 Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

Aandelen (mutatie waardering beneden kostprijs) 332 1.478
Onroerende zaken 6.499 4.885

6.831 6.363

13 Uitkeringen eigen rekening Boekjaar Vorig boekjaar
Her- Eigen Her- Eigen

Totaal verzekering rekening Totaal verzekering rekening
Uitkeringen
  Individuele verzekeringen - 61.165 430 - 60.735 - 60.962 385 - 60.577
  Collectieve verzekeringen - 4.124 86 - 4.038 - 3.949 83 - 3.866
  Verzekeringen in beleggingseenheden - - - -
Totaal - 65.289 516 - 64.773 - 64.911 468 - 64.443

Afkopen
  Individuele verzekeringen - 43.967 311 - 43.656 - 39.202 299 - 38.903
  Collectieve verzekeringen - 515 - 515 - 101 - 101
  Verzekeringen in beleggingseenheden - - - -
Totaal - 44.482 311 - 44.171 - 39.303 299 - 39.004
Totaal generaal - 109.771 827 - 108.944 - 104.214 767 - 103.447

Boekjaar Vorig boekjaar
16.1 Acquisitiekosten

Acquisitiekosten *1 - 2.795 - 3.027
Afschrijvingskosten afsluitprovisie *2 - 5.286 - 6.679

- 8.081 - 9.706

16.2 Beheers- en personeelskosten
Salarissen en sociale lasten:
Salarissen - 11.137 - 11.100
Sociale lasten - 1.416 - 1.456

- 12.553 - 12.556
Overige personeelskosten:
Pensioenen - 1.668 - 1.746
Overige - 2.989 - 1.649

- 4.657 - 3.395
Afschrijvingen:
Automatisering - 231 - 199
Bedrijfsmiddelen - 52 - 69

- 283 - 268
Huisvestingskosten *3 - 1.512 - 1.583
Kantoorkosten - 771 - 684
Automatiseringskosten - 1.233 - 962
Overige andere kosten - 1.693 - 1.698

- 22.702 - 21.146
Aan derden doorberekende kosten 302 304

- 22.400 - 20.842
Kosten toegerekend aan acquisitiekosten 928 953
Kosten toegerekend aan de beleggingen 1.032 1.050

- 20.440 - 18.839

*1 Hoofdzakelijk doorlopende provisie alsmede toegerekende beheers- en personeelskosten.
*2 Betreft afschrijving over geactiveerde afsluitprovisie van vóór het provisieverbod per 1 januari 2013
   gesloten verzekeringen.
*3 Inbegrepen huur gebouw in eigen gebruik. 952 963
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Kosten accountant (begrepen in overige andere kosten)

Kosten accountant (begrepen in Overige andere kosten)

Boekjaar Vorig boekjaar

Onderzoek jaarrekening *1 234 100,0 % 235 76,8 %
Andere controleopdrachten *2 - - 71 23,2 %
Adviesdiensten op fiscaal terrein - - - -
Andere niet-controlediensten - - - -

234 100,0 % 306 100,0 %

*1 Inclusief werkzaamheden in het kader van Solvency II, waarvan € 25 betrekking heeft op
   de controle van de QRT-staten.
*2  Specifieke werkzaamheden in het kader van de Day One- rapportage.
De kosten van de accountant worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Specificatie aanvullende voorziening pensioenen/overige personeelsbeloningen in het kader van RJ 271

Boekjaar Vorig boekjaar
Pensioenen Overige Totaal Pensioenen Overige Totaal

Last op basis van RJ 271 - - 106 - 106 135 - 61 74

Boekjaar Vorig boekjaar
16.3 Provisie en winstdeling herverzekeraars

Provisie 63 329
Winstdeling 77 103
Overig - 45 - 33

95 399

17 Beleggingslasten

17.1 Beheerskosten en rentelasten
Kosten ten laste van beleggingen - 1.032 - 1.050
Rentelasten - 147 - 102
Bewaarloon effecten - 134 - 140
Overig - 1 2

- 1.314 - 1.290
17.2 Gerealiseerd verlies op beleggingen

Aandelen - 212 - 310
Onroerende zaken - 168 -

- 380 - 310
- 1.694 - 1.600

18 Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

Aandelen (mutatie waardering beneden kostprijs) - 5.435 - 1.396
Onroerende zaken - 5 - 1.365
Beleggingsdepots - 14 - 17

- 5.454 - 2.778
21 Andere baten

Voorziening dubieuze vorderingen - 15
Bedrijfspensioenfondsen 33 54
Overige andere baten 1 89

Totaal 34 158
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22 Andere lasten
Voorziening dubieuze vorderingen - 2 -
Overige - 161 - 31

Totaal - 163 - 31

24 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Resultaat voor belastingen 16.087 22.187
Bij: Gemengde kosten 46 45
Af: Resultaten deelnemingen na belasting
N.V. Neerlandia van 1880 - 1.314 - 264
Administratiemaatschappij Stad en Lande B.V. - 34 - 40
Maatschappij tot Adm. van Onr. Goederen Admogo B.V. - 1 - 6
N.V. Levensverzekering-Maatschappij "De Hoop" - 3.087 - 3.326

- 4.436 - 3.636
Af: Winstdeling - - 4.763
Bij: Toereikendheidstekort 13.073 13.242

Belastbaar resultaat 24.770 27.075

Normale belastingdruk 25,0 % - 6.193 - 6.769
Correctie voorgaande jaren - 241 - 8
Tariefverschillen door waardering 15 % 750 441
Af: Latentie toereikendheidstekort 3.268 3.311
Bij: Overige elementen 536 682

Ten laste (gunste) van de winst- en 
verliesrekening komende
belastingdruk 11,7 % - 1.880 10,6 % - 2.343
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Winstbronnen
bedragen x € 1.000 Verzekeringen in geld Beleggingsverzekeringen

Boekjaar Vorig  
Boekjaar

Individuele 
verzekeringen

Collectieve  
verzekeringen

Individuele 
verzekeringen

Collectieve 
verzekeringen

Opbrengst uit beleggingen  
toegerekend aan verzekeringen 63.521  4.400  0  0  67.921  66.871  

Af: Intresttoevoeging vvp - 48.798  - 3.397  0  0  - 52.195  - 51.842  
Af: Wijziging als gevolg van veran-
dering in rente(termijnstructuur) 0  - 610  0  0  - 610  - 610  

Af: Wijziging als gevolg van 
verandering in pakketkosten- 
ontwikkeling en wijziging pakket

0  0  0  0  0  0  

Resultaat op intrest 14.723  393  0  0  15.116  14.419  

Vrijval kosten uit premies 18.459  142  0  0  18.601  19.874  
Vrijval kosten uit vvp 858  - 428  0  0  430  - 618  
Kosten verrekend met vvp 0  0  0  0  0  0  
Af: Bedrijfskosten - 26.317  - 2.109  0  0  - 28.426  - 28.146  
Af: Wijziging als gevolg van 
verandering in kosten 0  0  0  0  0  0  

Resultaat op kosten - 7.000  - 2.395  0  0  - 9.395  - 8.890  

Resultaat op kanssystemen 5.523  - 515  0  0  5.008  8.046  
Wijziging als gevolg van 
verandering in kanssystemen 0  0  0  0  0  0  

Resultaat technische analyse 5.523  - 515  0  0  5.008  8.046  

Af: toename op nul gestelde vvp 0  0  0  0  0  0  

Totaal resultaat op grondslagen 13.246  - 2.517  0  0  10.729  13.575  

Resultatendeling:
Contractueel 0  0  0  0  0  0  
Afhankelijk van bedrijfsresultaten 0  0  0  0  0  0  
Afschrijving rentestandkorting 0  - 8  0  0  - 8  - 8  
Overig 0  0  0  0  0  0  
Correctie in verband met 
herverzekering 0  0  0  0  0  0  

Totaal beschikbaar gestelde 
resultatendeling 0  - 8  0  0  - 8  - 8  

Resultaat op grondslagen ná 
resultatendeling 13.246  - 2.525  0 0  10.721  13.567  

Wijziging overige technische 
voorzieningen eigen rekening - 13.073  - 13.242  

Saldo overige technische baten 
en lasten 0  0  

Sluitpost 0  0  

Resultaat Technische Rekening - 2.352  325  
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Personeel Boekjaar Vorig boekjaar

Gemiddeld aantal medewerkers 174 178

Bezoldiging bestuurders

De ten laste van de Maatschappij gekomen bezoldiging van bestuurders en voormalige bestuurders bevat
vanaf 2015 alleen vaste salariscomponenten en pensioenlasten. De directie heeft voor het boekjaar 2014
afgezien van de toekenning van een variabele beloning. Met betrekking tot de jaren voor 2014 bevat de 
variabele beloning  een reglementair winstrecht. De variabele beloning wordt toegerekend aan het boekjaar
waarin deze door de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.
Voor het boekjaar 2017 is afgezien van de variabele beloning. 

Bestuurders en voormalige bestuurders 1.224 1.160
Commissarissen 232 230

1.456 1.390

De bezoldiging bestuurders en voormalig bestuurders is in 2017 toegenomen ten opzichte van 2016 aangezien in
2017 een directiewisseling heeft plaatsgevonden en de voormalig bestuurder gedurende een periode nog als
adviseur werkzaam was bij Onderlinge ’ s-Gravenhage.   

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen vermeldenswaardige gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die een materiële invloed
op de jaarrekening hebben gehad.

s’ -Gravenhage, 9 april 2018

De Raad van Commissarissen
R.J Frohn (voorzitter)
M. van Olffen (vice-voorzitter)
E.M. Boogaard
H.A.J. Hannen
S.E. Timmers-Janssen

 De directie
 G.Th. Pluym
 S.N. van den Herik
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Artikel 26:
“De Directie bepaalt onder voorafgaande goed-
keuring van de Raad van Commissarissen welke 
bedragen uit de winst worden gereserveerd, nadat 
daaruit voorzover noodzakelijk de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden zijn 
gevormd en nog niet gedekte verliezen uit vorige 
jaren zijn aangezuiverd. Het gedeelte van de winst 
dat resteert na toepassing van de vorige volzin, 
wordt ten minste éénmaal in de vijf jaren, tenzij de 
Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van 
Commissarissen daaraan een andere bestemming 
geeft, aldus verdeeld:
vijfennegentig procent (95 %) onder hen, wier 
verzekeringen bij het einde van het tijdvak, waar-
over de voor de desbetreffende verzekering 
geldende winstverdeling plaatsvindt, van kracht 
waren en onder hen wier verzekeringen in de loop 
van dit tijdvak geëindigd zijn door het bereiken 
van het tijdstip, waarop het verzekerde bedrag bij 
leven van de verzekerde uitkeerbaar werd, voor 
beide categorieën van verzekerden voor zover niet 
uitdrukkelijk in de polis is bepaald, dat de verze-
kering zonder aandeel in de winst is gesloten, vijf-
entwintig/éénhonderdste procent (0,25 %) onder 
het kantoorpersoneel, twee procent (2 %) onder 
de aandeelhouders in het Waarborgfonds, twee 
vijfenzeventig/éénhonderdste procent (2,75 %) zal 
worden toegevoegd aan de algemene reserve van 
de Maatschappij.

De winstverdeling onder de deelnemers en de 
wijze van bijschrijving geschiedt volgens de maat-
staf door de Directie in overleg met de Raad van 
Commissarissen vastgesteld, die onder het kantoor-
personeel door de Directie.”

Artikel 27:
“Het desbetreffende gedeelte van de in het vorige 
artikel genoemde vijfennegentig procent (95 %) der 
winst wordt met ingang van een januari negentien-
honderd vier en tachtig jaarlijks voor wat betreft 
de daar genoemde deelnemers in de afdeling 
Volksverzekering, voor wat betreft de deelnemers, 
wier polis een aanwendingsbepaling ter zake van  
de winst bevat alsmede voor wat betreft alle overige 
daar genoemde deelnemers wier verzekering op of 
na een januari negentienhonderd vier en tachtig is 
ingegaan uitsluitend aangewend ter verhoging van 
de desbetreffende verzekerde bedragen dan wel 
indien dat in de polis bepaald is ter verlaging van 
de premies. Aan alle overige in artikel 26 eerste 
alinea genoemde deelnemers wier verzekering vóór 
een januari negentienhonderd vier en tachtig is 
ingegaan wordt het hun toekomende gedeelte van 
de in het vorige artikel genoemde vijfennegentig 
procent (95 %) der winst ten minste éénmaal in de 
vijf jaren uitbetaald, met uitzondering van bedragen 
beneden een bedrag door Directie en Raad  van 
Commissarissen bij elke winstverdeling vast te 
stellen, welke bedragen bij een volgende winstver-
deling worden uitgekeerd dan wel na beëindiging 
der verzekering worden verrekend met hen, aan wie 
het overigens op de polis verschuldigde voldaan 
wordt.”

Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent bestemming van de winst
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 

Aan: de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Stemgerechtigden van 
de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. 

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Onderlinge 
Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. per 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (BW). 

Wat we gecontroleerd hebben 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-
Gravenhage” U.A. te Den Haag gecontroleerd.  

De jaarrekening omvat: 

1 de balans per 31 december 2017; 
2 de winst-en-verliesrekening over 2017;  
3 het kasstroomoverzicht over 2017; 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 ʻOnze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeningʼ. 
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MATERIALITEIT
- Materialiteit van EUR 4,5 miljoen
- Circa 1,6% van het eigen vermogen

KERNPUNTEN
- Waardering van technische voorzieningen
- Toereikendheid van Solvabiliteit II-informatie in de jaarrekening

GOEDKEUREND OORDEEL

Wij zijn onafhankelijk van de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” 
U.A. 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).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Controleaanpak 

Samenvatting 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 4.500.000 (2016: EUR 4.500.000). Voor de 
bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het eigen vermogen. De materialiteit betreft 
circa 1,6% van het eigen vermogen. Wij beschouwen het eigen vermogen als de meest 
geschikte benchmark, omdat het eigen vermogen het best de langetermijnhorizon reflecteert 
waarop de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. stuurt. Omdat 
het eigen vermogen een belangrijke basis vormt voor de solvabiliteitspositie van de 
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. is dit tevens een 
belangrijk informatie-element voor gebruikers van de jaarrekening. 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 Audit, Compliance & Risk Commissie van de Raad van Commissarissen 
afgesproken dat wij tijdens onze controle geconstateerde niet-gecorrigeerde afwijkingen 
boven EUR 225.000 aan hen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze 
mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.



76

  

KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 
ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (ʻKPMG Internationalʼ), een Zwitserse entiteit. 

De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel 
het belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze 
controle hebben wij met de Audit, Compliance & Risk Commissie van de Raad van 
Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is 
besproken. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het 
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de 
individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen 
over deze kernpunten. 

Waardering technische voorzieningen en de daarmee samenhangende toereikendheidstoets 
Omschrijving 
De technische voorzieningen van EUR 1.827 miljoen (inclusief overige technische voorzieningen), 
zijnde circa 85% van het balanstotaal per 31 december 2017, zijn voor de jaarrekening significant. De 
waardering van de technische voorzieningen voor verzekeringscontracten en de hiermee 
samenhangende toereikendheidstoets bevatten significante schattingen voor toekomstige rente, 
toekomstige kosten, portefeuilleontwikkeling, levensverwachtingen en overige aannames.  
Voor de berekeningen worden complexe actuariële modellen gebruikt en de schattingen vragen een 
hoge mate van oordeelsvorming door de Directie. De toereikendheidstoets is van belang omdat 
daarmee wordt vastgesteld of de opgenomen voorzieningen toereikend zijn om de toekomstige 
verplichtingen af te wikkelen. Per 31 december 2017 komt een tekort uit de toereikendheidstoets van 
EUR 153 miljoen (2016: EUR 140 miljoen). De toename van het tekort, is ten laste van het resultaat 
en ten gunste van de Overige technische voorzieningen gebracht. 
De waardering van de technische voorzieningen heeft een grote invloed op het eigen vermogen en 
het resultaat van Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A en bevat 
significante schattingen. Daarom betreft dit een kernpunt in onze controle. 
De Directie heeft in de toelichting op pagina 44 en pagina 45 de gebruikte grondslagen en assumpties 
van de waardering van de technische voorzieningen en de toereikendheidstoets uiteengezet. Tevens 
heeft de Directie in de toelichting op pagina 60 het verloop van de technische voorzieningen en de 
uitkomst van de toereikendheidstoets uiteengezet. 
Onze aanpak 
Wij hebben de interne controlemaatregelen die de betrouwbaarheid van de basisgegevens en de 
vaststelling van de technische voorzieningen waarborgen getoetst. Wij hebben met ondersteuning van 
onze actuarieel specialisten de technische voorzieningen en de daarmee samenhangende 
toereikendheidstoets gecontroleerd aan de hand van intern opgestelde kwalitatieve en kwantitatieve 
analyses en berekeningen. Hierbij hebben wij werkzaamheden, zoals het evalueren van de 
plausibiliteit van uitkomsten en het gedeeltelijk narekenen van technische voorzieningen, verricht ten 
aanzien van de intern uitgevoerde berekeningen, inclusief de gebruikte actuariële en economische 
assumpties, zoals toekomstige rente, toekomstige kosten inclusief de aanvullend berekende 
kostenvoorziening, portefeuilleontwikkeling en levensverwachtingen. Daarnaast hebben wij de 
actuariële analyses geëvalueerd op redelijkheid en aanvaardbaarheid aan de hand van 
ervaringsgegevens, marktdata en geschatte versus werkelijke uitkomsten in het verleden.  
Aan de hand van de uitkomsten van onze werkzaamheden hebben wij geëvalueerd of de 
risicohouding van de Directie bij het vaststellen van de schattingen is veranderd ten opzichte van vorig 
jaar.  
Tot slot hebben wij geëvalueerd of de technische voorzieningen en de toereikendheidstoets adequaat 
zijn toegelicht in de jaarrekening in overeenstemming met RJ 605. 
Onze observatie 
Wij vinden dat de opgenomen technische voorzieningen (inclusief overige technische voorzieningen) 
neutraal zijn bepaald. De toelichting op de technische voorzieningen op pagina 44 en pagina 45 en op 
de daaraan gerelateerde risicoʼs op pagina 60 achten wij toereikend. 
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Toereikendheid van Solvabiliteit II-informatie in de jaarrekening 
Omschrijving 
De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. dient te voldoen aan de 
Solvabiliteit II-richtlijn voor haar solvabiliteits- en risicomanagement. Deze regelgeving bevat een 
veelheid aan richtlijnen voor de berekening van het vereiste en beschikbare vermogen. Berekeningen 
zijn complex van aard en bevatten inschattingen van significante veronderstellingen die een hoge 
mate van subjectiviteit kunnen bevatten. De jaarrekening bevat op pagina 59 een toelichting op de 
toepassing van deze richtlijn in het kapitaal- en risicomanagement van de Onderlinge 
Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. en de uitkomsten daarvan. 
Gegeven het belang van de Solvabiliteit II-richtlijn voor de Onderlinge Levensverzekering-
Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. en de complexiteit van de berekening van het vereiste vermogen 
en het beschikbare vermogen, beschouwen we de toereikendheid van de toelichting op de toepassing 
van de Solvabiliteit II-richtlijn in de jaarrekening als een kernpunt in onze controle. 
Onze aanpak 
Wij hebben inzicht verkregen in de wijze waarop de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-
Gravenhage” U.A. de Solvabiliteit II-richtlijn heeft toegepast en het vereiste en beschikbare vermogen 
heeft berekend en toelichtingen heeft gegeven in de jaarrekening.  
Wij hebben de interne beheersingsmaatregelen voor de totstandkoming van de berekeningen, 
inclusief de gebruikte modellen, methodes en veronderstellingen, van het vereiste en het beschikbare 
vermogen getoetst. Daarbij hebben we ook de oordeelsvorming van de actuarieel functiehouder van 
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. betrokken in onze 
werkzaamheden. 
Tevens hebben wij gegevensgerichte werkzaamheden verricht met betrekking tot de gebruikte data 
voor de berekeningen van het vereiste en het beschikbare vermogen. Daarnaast hebben wij met inzet 
van onze actuarieel specialisten actuariële modellen, methodes en veronderstellingen getoetst op 
overeenstemming met de Solvabiliteit II-richtlijn. Wij hebben ook belangrijke interpretaties van de 
Directie op de regelgeving geanalyseerd, waaronder de toepassing van toekomstige winsten als 
onderdeel van het gehanteerde LACDT-percentage en de berekende kostenvoorziening. 
Wij hebben de toelichting in de jaarrekening getoetst op consistentie met de interne en externe 
Solvabiliteit II-rapportages. 
Wij hebben getoetst of de door de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. 
opgenomen toelichting in de jaarrekening in overeenstemming is met Titel 9 Boek 2 BW / RJ 605. 
Onze observatie 
Wij achten de door de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. toegepaste 
methodiek en gehanteerde veronderstellingen voor de vaststelling van het vereiste en beschikbare 
vermogen aanvaardbaar. De toelichting op de toepassing van de Solvabiliteit II-richtlijn in de 
jaarrekening (pagina 59) achten wij toereikend. 

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag 
andere informatie, die bestaat uit: 

— Onderlinge ʼs-Gravenhage in het kort; 

— het bericht van de Raad van Commissarissen; 

— het profiel van de Raad van Commissarissen en directie; 

— het Verslag van de Directie; 
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— de 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 Directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
Verslag van de Directie 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 Algemene Vergadering op 25 april 2017 herbenoemd als accountant van de 
Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. voor de controle van het 
boekjaar 2017 en zijn sinds boekjaar 2014 de externe accountant. 

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. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de Directie en de Raad van Commissarissen voor de 
jaarrekening 

De Directie 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 Directie 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Directie 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 Directie afwegen of de Onderlinge 
Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de Directie 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directie het 
voornemen heeft om de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” U.A. 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De Directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
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zou kunnen bestaan of de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-Gravenhage” 
U.A. 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 de Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij �ʼs-
Gravenhage” U.A. 

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. 
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 
jaarrekeningcontrole is te vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) op: http://www.nba.nl/NL_oob_01.

Utrecht, 9 april 2018 

KPMG Accountants N.V. 

A.J.H. Reijns RA 
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Ontwikkeling van de Maatschappij

Winstverdeling

Ultimo
december

Verzekerd
kapitaal

Verzekerde
rente

Premies en
koopsommen

Technische
Voorzieningen

Uitkeringen 
en afkopen Reserves* Tijdvak

Verdeelde
c.q. te

verdelen winst

1900 1.350.904 2.269 54.454 50.823 11.345 454 1895 - 1900 2.723

1905 2.695.454 4.084 107.092 245.495 19.966 454 1901 - 1905 11.345

1910 5.961.311 8.622 209.193 561.326 39.933 454 1906 - 1910 15.429

1920 15.696.711 44.924 491.444 2.020.683 114.806 58.991 1911 - 1920 7.714

1925 20.745.016 78.504 663.427 3.733.250 142.487 294.503 1921 - 1925 143.395

1930 27.426.022 121.159 888.502 5.731.698 250.033 778.687 1926 - 1930 229.159

1935 28.447.936 128.874 890.317 7.684.314 304.940 757.359 1931 - 1935 226.890

1940 30.508.098 234.604 924.804 9.210.377 467.394 1.008.300 1936 - 1940 226.890

1950 73.481.992 1.141.711 2.395.960 19.831.103 828.603 1.259.694 1941 - 1950 317.646

1955 112.770.283 1.945.810 4.011.417 28.225.129 1.052.316 2.290.683 1951 - 1955 499.158

1960 166.179.760 3.170.109 5.687.681 42.299.577 1.468.433 4.205.181 1956 - 1960 1.281.929

1965 259.425.242 5.002.019 8.061.859 60.832.868 2.490.346 6.245.377 1961 - 1965 2.132.767

1970 397.598.141 12.635.964 10.385.214 84.451.675 3.572.158 8.281.489 1966 - 1970 4.356.290

1975 728.502.389 19.073.290 16.566.154 117.912.974 6.206.806 10.436.945 1971 - 1975 8.168.044

1980 1.008.895.907 17.339.396 16.650.557 152.198.792 7.748.297 16.472.222 1976 - 1980 20.420.110

1985 1.245.293.618 16.562.070 20.601.168 221.900.795 12.307.881 43.649.573 1981 - 1985 37.209.978

1990 1.615.883.669 16.617.432 44.546.242 327.968.744 19.546.129 54.420.954 1986 - 1990 49.008.263

1995 1.993.760.976 17.551.311 65.004.470 494.501.091 25.310.953 74.140.427 1991 - 1995 71.016.603

2000 2.561.202.699 25.316.398 73.611.319 698.164.459 41.188.723 191.087.303 1996 - 2000 78.277.087

2005 3.101.402.000 30.954.000 117.586.000 918.450.000 55.518.000 182.229.000 2001 - 2005 80.728.099

2010 5.074.325.000 21.090.000 158.059.000 1.298.503.000 72.723.000 214.917.000 2006 - 2010 70.800.000

2015 4.612.654.000 16.436.000 119.621.000 1.731.821.000 96.714.000 248.289.000 2011 - 2015 18.000.000

2017 4.101.166.633 22.388.158 111.950.000 1.826.620.000 108.944.000 277.075.000 2016 - 2017 5.000.000

*  De reserves zijn exclusief het te verdelen winstbedrag en wijken daarmee mogelijk af van hetgeen in de balans is 
vermeld.
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