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Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij „’s-Gravenhage” U.A.

PROFIEL

De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij “’s-Gravenhage” U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel “de uitoefening ten behoeve van haar deelnemers (leden) van het levensverzekeringbedrijf en deelneming in andere verzekeringsmaatschappijen. De behaalde winsten strekken hoofdzakelijk ten bate van de deelnemers.”

De Maatschappij is in 1895 opgericht in een tijd waarin de
overheid op sociaal terrein weinig regelde en er nog maar
weinig sociale voorzieningen waren. De meeste mensen
waren zelf niet in staat de gevolgen van financiële tegenslagen te dragen. Door de krachten te bundelen in een
onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid kan de Onderlinge ’s-Gravenhage haar deelnemers zekerheid bieden met een gedegen solvabiliteit en
een redelijke prijs.

De Onderlinge ’s-Gravenhage is een maatschappij met
structuurregime waarin een Raad van Commissarissen toezicht houdt op het directiebeleid.

“Uitgesloten Aansprakelijkheid” (U.A.) betekent dat de deelnemers in de behaalde winsten delen, maar niet in een
eventueel verlies. Door de jaren heen is dit “Onderlinge”
karakter behouden en aantrekkelijk gebleven voor steeds
nieuwe generaties polishouders. In de loop der jaren zijn op
deze wijze vele honderden miljoenen euro’s als winstdeling
verdeeld onder de deelnemers.

De Onderlinge ’s-Gravenhage vindt het van belang dat de
consument een laagdrempelige toegang heeft tot professioneel advies van het intermediair. In dat verband vinden
wij het minstens zo belangrijk dat onze producten begrijpelijk en betaalbaar zijn en dat de dienstverlening klantgericht
en efficiënt is, met oog voor de menselijke maat. Iets dat
kenmerkend is voor onze Maatschappij.

Het bedrijfsgebied is Nederland. De Maatschappij is
gevestigd in Den Haag, heeft 181 medewerkers en werkt
samen met ongeveer 2000 onafhankelijke professionele
assurantieadviseurs, die zorgvuldig worden gekozen teneinde goede service te verlenen aan haar deelnemers.

Zekerheid bij de
Onderlinge ’s-Gravenhage
De Onderlinge ’s-Gravenhage is sinds haar oprichting zelfstandig en onafhankelijk gebleven. Zij heeft enige honderdduizenden deelnemers, een balanstotaal van ruim € 1,9 miljard, een verzekerd kapitaal van ruim € 5,0 miljard en een
solvabiliteitsratio van 290 %. De Maatschappij richt zich met
een uitgebreid pakket levensverzekeringsproducten met
name op de verzekeringsbehoeften van de individuele klant
en van gezinnen. Daarnaast wordt een beperkt aantal zekerheidbiedende pensioenproducten voor werknemers in het
midden- en kleinbedrijf aangeboden.

Als onderlinge levensverzekeraar zijn wij er op de eerste
plaats voor onze deelnemers. We ontlenen ons bestaansrecht aan het bieden van zekerheid op lange termijn en het
op onderlinge basis overnemen van risico’s die deelnemers
niet individueel kunnen of willen dragen, onder het motto
“Samen Zeker”. De Onderlinge ’s-Gravenhage zal haar verantwoordelijkheid in het belang van haar deelnemers blijven
nemen, met dezelfde motieven die aanleiding waren voor
haar oprichting in 1895.

2014

IN HOOFDLIJNEN

Pril economisch herstel in 2014
De markt voor met name individuele levensverzekeringen is
in 2014 verder gekrompen. De economische situatie verbeterde weliswaar in 2014, maar aangezien het herstel nog
pril is, is de consument voorzichtig met het aangaan van
financiële verbintenissen met een langlopend karakter.
De markt voor individuele levensverzekeringen nam met
16 % af ten opzichte van 2013. De omzet van de
Maatschappij daalde met 5 % tot € 202,8 miljoen.

Dienstverlening verder verbeterd
Als onderlinge waarborgmaatschappij is het vanzelfsprekend dat de belangen van de deelnemers leidend zijn in
de strategie en de bedrijfsvoering. Ook in 2014 voldeed de
Maatschappij aan de kwaliteitseisen van het Keurmerk
Klantgericht Verzekeren (KKV).
Uit marktonderzoek, waaronder het Klanttevredenheidsonderzoek van het Verbond van Verzekeraars, blijkt dat de
klanttevredenheid in 2014 verder is toegenomen. Met een
rapportcijfer van 7,27 (2013 7,22) ten opzichte van een
marktgemiddelde van 7,00 (2013 7,00) behaalde de
Maatschappij wederom een bovengemiddeld resultaat.
Met name de relatief hoge tevredenheid over zowel de
dienstverlening als het bedrag van de uitkeringen aan onze
deelnemers was onderscheidend binnen de in het onderzoek betrokken groep levensverzekeringmaatschappijen.
De Maatschappij hecht veel waarde aan een blijvende
positieve waardering. Daarom wordt continu kritisch onderzocht op welke onderdelen verdere verbetering mogelijk is.

Gezond kernbedrijf en significante kostendaling
Het kernbedrijf van de Onderlinge ’s-Gravenhage heeft zich
in 2014 goed ontwikkeld. Het onderliggend technisch
resultaat over 2014 nam, ondanks de onverminderd moeilijke marktomstandigheden, met ruim 28 % toe tot
€ 20,7 miljoen.
Dankzij toegenomen efficiency zijn de kosten structureel
verlaagd met 15 % (ruim € 5 miljoen) terwijl tegelijkertijd de
dienstverlening verder is verbeterd en de bovengemiddelde
klanttevredenheid verder is toegenomen.
Solide vermogenspositie ondanks historisch lage rente
De Onderlinge ’s-Gravenhage is een levensverzekeringmaatschappij die haar polishouders garanties biedt op lange
termijn. Daardoor zijn de verplichtingen gevoelig voor een
lage rente. In 2014 is de toch al bijzonder lage rente verder
gedaald.
In de loop van de jaren is een solide buffer opgebouwd
tegen een mogelijk langdurig lage rente. In 2014 is een deel
van deze buffer aangewend om de technische voorziening
als zekerheid voor toekomstige verplichtingen te versterken
met een extra toevoeging in verband met de lage rente.
Als gevolg van deze bijzondere economische omstandigheden bedraagt het resultaat na belasting - € 39,7 miljoen
(2013 + € 21,7 miljoen). De solvabiliteit is dankzij de in het
verleden opgebouwde buffers met 290 % solide gebleven.
De Algemene Vergadering heeft besloten het negatieve
resultaat na belastingen over 2014 van € 39,7 miljoen in
mindering te brengen op de Overige Reserve. Er zal over
het boekjaar 2014 geen winst voor verdeling beschikbaar
zijn.
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VERKORT

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR

Omzet
De omzet nam licht af met 5,0 % tot € 202.778.000.
Verzekerd bedrag
Het totale verzekerde bedrag (zonder aftrek voor herverzekering)
nam licht af met 4,3 % tot € 5.015.710.000.
Premies
Het brutopremie-inkomen voor eigen rekening nam met 9,9 % af tot
€ 129.122.000.
Het termijnpremie-inkomen voor eigen rekening is in 2014 met 6,1 %
afgenomen van € 116.264.000 tot € 109.144.000. In 2014 zijn de
premies ineens voor eigen rekening met 26,2 % afgenomen van
€ 27.057.000 tot € 19.978.000.
Beleggingen
Verreweg het grootste deel van de beleggingsportefeuille is belegd
in degelijke obligaties en onderhandse leningen. De waarde van de
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Drs. R.K. Jacobson RA

2014

beleggingen steeg met 7,5 % tot € 1.833.585.000. De directe beleggingsopbrengst nam met 5,5 % toe van € 68.633.000 tot
€ 72.403.000.
Resultaat
Het onderliggend technisch resultaat is met ruim 28 % toegenomen
tot € 20.705.000. Als gevolg van de historisch lage rentestand eind
2014 was een extra toevoeging noodzakelijk aan de technische
voorzieningen. Door deze extra toevoeging bedroeg het resultaat
- € 39.703.000. De Algemene Vergadering heeft besloten dit resultaat in mindering te brengen op de Overige Reserves.
Solvabiliteit
Het eigen vermogen van de Maatschappij is ultimo 2014
€ 209.415.000. De aanwezige solvabiliteit bedraagt 290 % van de
vereiste solvabiliteit.

Directie:
Drs.ir. P.J.A.T. Loyson, Algemeen Directeur
Drs. G.Th. Pluym AAG, Directeur
Accountant:
KPMG Accountants N.V.
Certificerend actuaris:
Ernst & Young Actuarissen bv.

VERKORTE BALANS in duizenden euro’s
ACTIVA

PASSIVA
2014

Terreinen en gebouwen
Deelnemingen
Aandelen
Belangen in beleggingspools
Hypothecaire leningen
Vastrentende waarden
Andere financiële beleggingen
Vorderingen
Overige activa
Overlopende activa

2013

92.785
90.042
32.041
35.261
160.121
155.116
205
463
29.312
33.172
1.518.249 1.390.214
874
1.062
33.904
6.204
21.323
37.763
62.593
73.487

2014
Eigen vermogen
Technische voorzieningen
Voorzieningen
Schulden
Overlopende passiva

2013

209.415
268.329
1.683.891 1.506.309
20.219
25.954
20.273
5.818
17.609
16.374

1.951.407 1.822.784

1.951.407 1.822.784

VERKORTE WINST- EN VERLIESREKENING in duizenden euro’s
LASTEN

Uitkeringen eigen rekening
Wijziging overige technische
voorzieningen eigen rekening
Overige technische voorzieningen
Afschrijving rentestandkortingen
Bedrijfskosten
Beleggingslasten
Niet-gereal. verlies op beleggingen
Andere lasten
Winstverdeling:
– Mutatie van het eigen vermogen
– Te verdelen winst

BATEN
2014

2013

92.632

97.954

56.019
121.286
9
31.275
1.365
2.413
54

60.157
0
12
36.802
1.307
827
208

- 39.703
0

15.177
6.500

265.350

218.944

Verdiende premies eigen rekening
Opbrengst uit beleggingen
Niet-gereal. winst op beleggingen
Andere baten
Belastingbate

2014

2013

129.122
118.485
3.325
316
14.102

143.321
72.408
5.924
1.503
- 4.212

265.350

218.944
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bedragen x € 1.000

2014

2013

2012

Premieomzet

130.232

144.590

158.950

Opbrengst uit beleggingen

118.485

72.408

69.518

Totale omzet verzekeringsbedrijf

202.778

213.380

223.786

Onderliggend technisch resultaat

20.705

16.163

10.180

104.129

179.683

373.041

Verzekerd bedrag

5.015.710

5.238.095

5.420.033

Beleggingen

1.833.585

1.705.328

1.593.535

290%

414%

409%

Bruto kapitaalproductie

Solvabiliteitspercentage

Samen zeker

Dit Verkort Jaarverslag 2014 bevat een deel van de informatie die is opgenomen in het volledige financiële verslag 2014
van de Onderlinge ’s-Gravenhage, dat is gedeponeerd bij het Handelsregister te Den Haag. Bij de volledige jaarrekening
2014 van de Onderlinge ’s-Gravenhage is door de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven.
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