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MIDDEN IN DE SAMENLEVING
Als familiebedrijf richten wij ons bij De Goudse
op de toekomst en op continuïteit, van ons eigen
bedrijf maar vooral ook van onze verzekerden.
In dat opzicht hebben wij een belangrijke
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
En ook in andere opzichten staan wij midden in
de samenleving.
Meer dan ooit houden thema’s als duurzaamheid
en verantwoord ondernemen onze samenleving
bezig. Als De Goudse geven wij daar op onze eigen
manier invulling aan. Wij besteden veel aandacht
aan energiezorg en dragen met onze CO2-neutrale
bedrijfsvoering en proactieve energiebeleid ons
steentje bij aan een beter klimaat. Ook investeren
wij volgens de Code Duurzaam Beleggen, die is
gericht op het belang van mens, maatschappij en
milieu.
Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan
goede initiatieven om ons heen. En dan met name
gericht op onze primaire doelgroep: ondernemers.
Zo werken we samen met Grow Impact, dat
met een groeiprogramma sociaal ondernemers
helpt om groei te realiseren en hun sociale
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impact te vergroten. Ook lokaal willen wij een
maatschappelijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld
door ondersteuning van de Goudse Weekendschool
voor kinderen die van huis uit minder kansen
hebben.
Wij richten ons op vandaag en morgen, maar ook op
de verdere toekomst. Dat illustreert dit jaarverslag
op diverse plaatsen, al staat daarin natuurlijk
vooral het afgelopen jaar centraal.
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KERNCIJFERS
(bedragen x EUR 1.000)

2018

2017

2016

2015

2014

Schadeverzekeringen Inkomen

276.370

251.917

223.419

214.072

220.120

de specifieke situatie van de ondernemer en de branche waarin

Schadeverzekeringen Zaakschade

161.965

136.363

126.379

131.638

133.134

die werkzaam is. Zo stellen wij ondernemers in staat om zich te

Levensverzekeringen periodieke premies

52.034

54.830

59.480

63.923

72.395

concentreren op hun bedrijf.

Levensverzekeringen premies ineens

26.254

20.553

21.160

38.222

33.375

516.623

463.663

430.438

447.855

459.024

ONDERNEMERS IN VERZEKERINGEN

klanten. Meer nog dan de snelst groeiende, willen wij de beste

Al sinds Geert Bouwmeester het bedrijf in 1924 oprichtte is

zijn. Met relevante producten voor ondernemers en daarbij

De Goudse een onafhankelijk, ondernemend familiebedrijf

behorende dienstverlening met toegevoegde waarde, passend bij

met inmiddels ongeveer 800 ondernemende medewerkers.
De totale jaaromzet bedraagt EUR 623 mln. De Goudse is actief
als verzekeraar in Nederland en het label De Zeeuwse richt zich

Premie-inkomen

specifiek op de markt in Zeeland. De Goudse heeft ook een
De Goudse biedt verzekeringsoplossingen op het gebied van

Opbrengst beleggingen

73.831

75.161

85.468

80.583

80.161

en professioneel advies- en assuradeurenbedrijf gevestigd in

Schade, Leven, Verzuim en Arbeidsongeschiktheid, maar ook

Overige inkomsten

32.841

32.004

15.875

15.755

16.591

Den Bosch.

extra diensten, bijvoorbeeld om ziekteverzuim te voorkomen en te

Omzet

623.295

570.828

531.781

544.193

555.776

meerderheidsbelang in Van Lanschot Chabot, een onafhankelijk

beperken. Gezien de complexiteit en het belang van verzekeringen
voor de klant hechten wij grote waarde aan de samenwerking met

Premieverdeling

bezit nog steeds vrijwel alle aandelen van De Goudse. Dit maakt

objectieve en professionele adviseurs, die samen met De Goudse

Zakelijke premie

74%

73%

70%

67%

66%

De Goudse tot een bijzonder bedrijf met een uniek karakter waar

op zoek gaan naar de beste oplossing voor de klant en de klant

Particuliere premie

26%

27%

30%

33%

34%

wij trots op zijn. Het meest belangrijke daarbij is misschien wel

adviseren bij het maken van de juiste keuze.

De Goudse is een echt familiebedrijf. De familie van de oprichter

dat het bedrijf een echte langetermijnfocus heeft, gericht op

Resultaat na belastingen

36.251

34.355

33.346

36.701

33.118

continuïteit, en niet wordt geregeerd door de koers van de dag.

Met De Goudse wordt in dit jaarverslag bedoeld: De Goudse N.V.,

Beleggingen

2.332.775

2.465.388

2.527.712

2.662.586

2.760.692

Dat vertaalt zich ook in een solide financiële basis en een goede

dochtermaatschappijen van De Goudse N.V. en de deelnemingen

Technische voorzieningen

1.961.433

2.072.699

2.169.869

2.301.783

2.450.288

solvabiliteit, die onze klanten de zekerheid biedt die zij van een

waarin De Goudse N.V. overheersende zeggenschap heeft.

verzekeraar mogen verwachten.

Aansprakelijk vermogen
Balanstotaal
Rendement eigen vermogen

De Goudse richt zich vooral op ondernemers in het midden- en

Solvabiliteitsratio (Solvency I)*

kleinbedrijf. Door het leveren van topkwaliteit en een persoonlijke

Solvabiliteitsratio (Solvency II)*

429.271

417.839

405.403

365.800

308.317

2.514.275

2.633.266

2.693.913

2.800.834

2.915.897

10,1%

9,9%

10,2%

232,7%

236,2%

224,3%

12,3%

12,0%

289,9%

228,1%

en betrokken dienstverlening werken wij aan de tevredenheid
van onze klanten, waarbij onze focus op risicomanagement

Aantal medewerkers (fte/ultimo)

zorgt voor extra toegevoegde waarde in onze relatie met onze

De Goudse

563

560

550

534

566

Van Lanschot Chabot

235

238

121

127

141

* Per 1 januari 2016 is de 'Solvency II'-regelgeving van kracht en is de 'Solvency I'-regelgeving vervallen.
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‘HELPEN DE
WERELD EEN
BEETJE BETER
TE MAKEN’

PIETER DE FREL

Bestuurslid - Financiën en Risk

‘De Goudse belegt veel geld. Ik denk dat het goed en verstandig is om dat
op een maatschappelijk verantwoorde manier te doen. En dan bedoel
ik niet zozeer dat je ‘slechte’ beleggingen vermijdt, bijvoorbeeld in de
tabaksindustrie, maar dat je helpt de wereld een beetje beter te maken.
De Goudse wil graag bijdragen aan het realiseren van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dus niet
alleen beleggen in de klassieke economie maar steeds meer in wat
belangrijk is voor mensen en de wereld om ons heen.’
‘Wij zijn nu al actief op dat gebied. We beleggen bijvoorbeeld via groene
obligaties in zonne- en windenergie en we beleggen in duurzame en
betaalbare huurwoningen. Maar we kunnen daarin nog hele mooie
stappen maken. Het past ook goed bij ons familiebedrijf, dat niet gericht
is op de korte termijn maar op continuïteit, en dat zo met alle betrokken
partijen samenwerkt dat we er allemaal beter van worden. Ik denk ook dat
het verstandig is om te investeren in die sectoren die de toekomst zijn
van morgen, waarbij je natuurlijk te grote risico’s wilt vermijden. Ik zet me
ervoor in om hier meer concrete invulling aan te geven.’
‘Binnen het Verbond van Verzekeraars is er een commissie Duurzaam
financieren en beleggen actief, waarin ook De Goudse participeert. Die
commissie rapporteert aan de commissie Financieel Economische Zaken
van het Verbond van Verzekeraars, waar ik sinds eind 2018 deel van
uitmaak. Ik heb daar duurzaam beleggen in mijn portefeuille en daar ben
ik blij mee. Dit gáát namelijk echt ergens over.’
Meer weten over de SDG’s?
Ga naar sdgnederland.nl/sdgs
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‘WE HEBBEN
VRIJWILLIGERS IN
HET HELE LAND,
ECHT FANTASTISCH!’
KATINKA HUIJBERTS

Bestuurslid - IT en Innovatie

‘Een aantal jaren geleden vertelde iemand in mijn netwerk dat zijn
buurman oprichter is van Stichting Hartekind en mensen zocht voor de
Raad van Advies, als klankbord voor het bestuur. Dat sprak mij aan, en ik
maak nu zo’n tweeëneenhalf jaar deel uit van die raad.’
‘Stichting Hartekind werft fondsen om wetenschappelijk onderzoek
naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen te financieren. Dat is
heel belangrijk want zulke afwijkingen zijn doodsoorzaak nummer één
bij kinderen tussen de nul en vijf jaar. Er zijn heel veel verschillende
hartafwijkingen waarmee kinderen geboren kunnen worden. Je zou
willen dat je dat heel vroeg kunt constateren en zo veel mogelijk kunt
voorkomen. Zeker ook omdat die kinderen vaak in de loop van hun leven
te maken hebben met complicaties, vooral in fysieke zin maar daarnaast
ook in hun cognitieve ontwikkeling. Onderzoek is dus onmisbaar, maar
kost veel geld.’
‘Het is echt een professionele stichting, die zijn invloed aan het
uitoefenen is in het hele speelveld. We halen steeds meer geld binnen
en zijn onlangs ook een samenwerking aangegaan met de Hartstichting.
De fondsenwerving gaat op allerlei manieren, variërend van een
schaatstocht naar de Weissensee en andere sportevenementen tot een
jaarlijks gala. En we hebben vrijwilligers in het hele land. Die organiseren
allerlei kleinschalige dingen, zoals oliebollen bakken met kerst en
flessenbonnetjes inleveren. Dat is echt fantastisch om te zien!’
Meer weten?
Ga naar hartekind.nl
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BERICHT VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN

ALGEMEEN

Verder is in deze vergaderingen stilgestaan bij een aantal andere

Riskmanagement, de manager Interne Audit Dienst (IAD) en de

SAMENSTELLING VAN DE RVC EN HET BESTUUR

Wij bieden de aandeelhouders de door het Bestuur opgestelde

onderwerpen, zoals het innovatieplan, het kapitaalbeleid,

externe accountant aanwezig. Daarnaast heeft een onderlinge

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

jaarrekening over het boekjaar 2018 ter vaststelling aan.

de inkoop door De Goudse N.V. van een deel van de

vergadering plaatsgevonden waarin de commissie haar eigen

(AvA) van 20 april 2018 is de heer drs. M.W. Dijkshoorn AAG

De jaarrekening hebben wij ter controle aangeboden aan KPMG

financieringspreferente aandelen in het kapitaal van De Goudse

functioneren en de samenwerking met het Bestuur, de IAD,

afgetreden als voorzitter van de RvC en als lid van de ARC en van

Accountants N.V.

N.V. en de acquisitie van het resterende belang (49%) in Van

Riskmanagement & Compliance, de Actuariële Functiehouder en

de REMCO. Mevrouw Faber en de heer Middeldorp zijn tijdens

Lanschot Chabot Mandema & Partners. Ook is de samenwerking

de externe accountant heeft geëvalueerd. Deze laatste evaluatie

deze vergadering herbenoemd als lid van de RvC. De heer Raué is

De goedkeurende verklaring treft u aan in het hoofdstuk

met Anker besproken, die in eerste instantie vorm gaat krijgen

heeft een verdere verdieping gekregen in de ARC-vergadering in

tijdens de vergadering benoemd als commissaris en is op 16 mei

‘Controleverklaring van de onafhankelijke accountant’ van dit

door middel van de participatie door De Goudse N.V. van 30% in

mei. KPMG functioneerde op dat moment gedurende twee jaar

2018 benoemd tot voorzitter van de RvC. De heer Raué is vanaf

jaarverslag. De Raad van Commissarissen (RvC) adviseert de

het kapitaal van Anker Insurance Company N.V. De ontwikkelingen

als de externe accountant van De Goudse. De evaluatie leidde tot

zijn benoeming als voorzitter van de RvC ook lid van de ARC en

Algemene Vergadering om de jaarrekening vast te stellen en

bij rechtsbijstanduitvoerder SRK zijn meerdere keren aan de orde

bevredigende conclusies en is gedeeld met KPMG.

van de REMCO. Tijdens de jaarvergadering 2019 zal de heer Van

akkoord te gaan met de voorgestelde winstbestemming.

geweest. Mede met het oog op de langetermijnwaardecreatie

Bremen conform het rooster aftreden. Hij is herbenoembaar. In de

zijn de strategische risicoanalyse, het Middellange Termijn Plan

In de reguliere vergaderingen van de ARC zijn de resultaten van

AvA wordt hij voorgedragen voor herbenoeming. Op dit moment is

De RvC heeft de jaarrekening besproken met het Bestuur,

en de beleggingsportefeuille besproken. In 2018 heeft een

De Goudse en de periodieke managementrapportages besproken

binnen de RvC en het Bestuur geen sprake van een evenwichtige

in aanwezigheid van de externe accountant. De RvC is van

ALM-studie plaatsgevonden die heeft geleid tot aanpassingen in

alsmede de periodieke risico- en auditrapportages. In de loop

verdeling tussen mannen en vrouwen. Het streven naar een

oordeel dat de jaarrekening een goede basis vormt voor de

de strategische beleggingsmix. Deze wijzigingen zijn verwerkt in

van het jaar kwamen diverse actuariële rapportages aan de orde.

evenwichtige verdeling wordt meegewogen in het profiel van

verantwoording die het Bestuur aflegt over het gevoerde beleid

het beleggingsmandaat 2019 die in de decembervergadering is

Naast de solvabiliteit en de toereikendheid van de technische

eventueel nieuw te benoemen functionarissen op het moment dat

en voor de verantwoording die de RvC aflegt over het toezicht dat

vastgesteld.

voorzieningen van de verschillende bedrijfsonderdelen werden

dit aan de orde is.

ook de datakwaliteit en de ORSA besproken. In een aparte

is gehouden op het gevoerde beleid.
In verschillende vergaderingen is ook gesproken over de

vergadering in februari 2018 is stilgestaan bij de voorlopige

Conform afspraak met DNB zijn bij aandeelhoudersbesluit

DE GOUDSE IN 2018

onderwerpen die in de relatie met toezichthouders aan de orde

resultaten over 2017. Ook de bevindingen van de externe

van 26 juni 2018 afzonderlijke RvC’s ingesteld voor Goudse

De RvC is tevreden over het goede financiële resultaat van

zijn. Zo is er aandacht geweest voor de beleggingsverzekeringen

accountant in de managementletter en het accountantsverslag

Levensverzekeringen N.V. en voor Goudse Schadeverzekeringen

De Goudse. De groei van het bedrijf stemt tot tevredenheid.

en de Solvency II-rapportages, waaronder de behandeling van de

zijn in de ARC besproken.

N.V. De commissarissen van De Goudse N.V. zijn benoemd als

De hoge schaderatio bij Verzuim evenals de stijgende schadelast

LACDT en de jaarstaten.

commissaris van Goudse Schadeverzekeringen N.V. en van
De voorzitter van de ARC heeft regelmatig individueel contact

Goudse Levensverzekeringen N.V. Het rooster van aftreden

aandacht. In 2019 wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten

Voorafgaand aan iedere reguliere vergadering van de RvC houdt de

met het bestuurslid Financiën & Risk, de manager IAD, de

van De Goudse N.V. zal ook worden gevolgd voor Goudse

van de al genomen maatregelen en onderzoek gedaan naar

RvC een kort onderling overleg om de beelden binnen de Raad te

manager Riskmanagement, de Corporate Compliance Officer en

Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Levensverzekeringen N.V.

nieuwe maatregelen om het rendement van deze sectoren te

delen en de rolverdeling gedurende de vergadering af te stemmen.

de Actuariële Functiehouder over de ontwikkelingen binnen het

verbeteren.

Na afloop van iedere vergadering wordt kort geëvalueerd hoe de

bedrijf.

bij Motor WA en Zaakschade blijven daarbij een punt van zorg en

2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Corporate Governance Code.

Het levenbedrijf heeft het afgelopen jaar opnieuw een mooie

vergadering bijeengeweest. In de reguliere onderlinge vergadering

De ARC monitort het verslaggevingsproces, onder andere in de

bijdrage geleverd aan het resultaat. Gegeven de afgenomen

in maart is gesproken over het functioneren van de individuele

vergadering van februari 2019, waarin de voorlopige resultaten

omvang van de levenmarkt en de krimpende schaalgrootte van het

bestuurders en van het Bestuur als college. In deze vergadering

aan de orde kwamen, en de vergadering van maart 2019, waarin

In 2018 is de samenstelling van het Bestuur, dat bestaat uit vijf

levenbedrijf is nader onderzoek gedaan naar toekomstscenario’s.

is ook de aangepaste Gedragscode Integriteit besproken en door

het jaarverslag 2018 aan de orde kwam.

leden, niet gewijzigd.

Door het Bestuur is geconcludeerd dat het zelfstandig continueren

alle leden ondertekend.
Remuneratie- en Selectie/Benoemingscommissie

AANWEZIGHEID COMMISSARISSEN BIJ RVC VERGADERINGEN

van het levenbedrijf al dan niet aangevuld met nieuwe proposities
vooralsnog het meest aantrekkelijk is voor De Goudse.

COMMISSIES

De Remuneratie- en Selectie/Benoemingscommissie (REMCO)

Vergaderingen

Dhr. Dijkshoorn

Dhr. Raué

Dhr. Van Bremen

Audit- en Riskcommissie (ARC)

adviseert de RvC over de beloning en de selectie en benoeming

RvC

1/1

7*/7

7/7

VERGADERINGEN VAN DE RVC

De Audit- en Riskcommissie (ARC) adviseert de RvC op het gebied

van bestuursleden. In 2018 heeft de REMCO drie maal vergaderd.

ARC

2/2

8*/8

8/8

In het verslagjaar heeft de RvC zeven maal gezamenlijk

van financiën, audit en riskmanagement. De ARC bestond in 2018

De REMCO bestond in 2018 uit mevrouw Faber (voorzitter) en de

REMCO

1/1

3*/3

vergaderd. Gedurende het jaar hebben vier reguliere RvC-

uit de heren Van der Wel (voorzitter), Van Bremen, Dijkshoorn

heren Dijkshoorn (tot 20 april 2018), Raué (vanaf 16 mei 2018)

vergaderingen plaatsgevonden. Daarbij zijn de strategie van

(tot 20 april 2018) en Raué (vanaf 16 mei 2018).

en Middeldorp. Bij deze vergaderingen was ook de manager HR

Vergaderingen

Dhr. Van der Wel

Mevr. Faber

Dhr. Middeldorp

aanwezig. De REMCO heeft samen met het Bestuur gesproken

RvC

7/7

6/7

7/7

ARC

8/8
3/3

3/3

De Goudse en de ontwikkeling van de markt besproken, zowel
14

Naar het oordeel van de RvC is voldaan aan de eisen voor
onafhankelijkheid zoals bedoeld in de best-practice-bepalingen

vergadering is verlopen. Daarnaast is de RvC in een onderlinge

op macro-economisch niveau als in de distributieketen. Ook

In 2018 heeft de ARC acht maal gezamenlijk vergaderd. Gedurende

over de wijziging van de pensioenregeling voor medewerkers van

zijn de ontwikkelingen en resultaten van het bedrijf en van de

het jaar hebben vier reguliere vergaderingen plaatsgevonden.

De Goudse, het Cultuur Waarden Onderzoek, het HR-beleid en de

verschillende bedrijfsonderdelen periodiek aan de orde geweest.

Bij de reguliere vergaderingen waren ook het Bestuur, de manager

beoordelingssystematiek.

REMCO
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ZELFEVALUATIE

TOT SLOT

In verband met de veranderde samenstelling van de RvC door

De RvC spreekt zijn waardering uit aan de medewerkers en

het aftreden van de heer Dijkshoorn als voorzitter van de RvC

het Bestuur voor de inspanningen die zijn geleverd en het

en de benoeming van de heer Raué is besloten de jaarlijkse

behaalde resultaat. Ook bedankt de RvC de heer Dijkshoorn als

zelfevaluatie begin 2019 te realiseren.

voormalig voorzitter van de RvC voor zijn jarenlange waardevolle

VERSLAG VAN
HET BESTUUR

betrokkenheid en enthousiaste inzet. De RvC heeft vertrouwen

HOOFDZAKEN DE GOUDSE IN 2018

De toereikendheidstoetsen laten voor zowel het leven- als het

PERMANENTE EDUCATIE

in de ontwikkeling van het bedrijf en wenst het Bestuur en de

Voor de derde keer op rij heeft het onafhankelijk intermediair

schadebedrijf in 2018 een positieve marge zien.

Het programma voor permanente educatie voor leden van het

medewerkers veel succes in het komende jaar!

in het Adfiz Prestatie Onderzoek De Goudse verkozen tot beste

Bestuur en de RvC heeft in 2018 een vervolg gekregen. Er zijn
diverse onderwerpen behandeld door verschillende experts die

Gouda, 20 maart 2019

zijn verbonden aan de Deloitte Academy. Bij de onderwerpkeuze

verzekeraar in de categorie zakelijke schadeverzekeringen.

MARKTOMSTANDIGHEDEN

Daar zijn we trots op! Het is voor ons ook een bevestiging dat onze

De consolidatie in de Nederlandse verzekeringsmarkt zette ook

strategische richting de juiste is.

in 2018 door. Zo werd Loyalis overgenomen door ASR en heeft het
Chinese Anbang bekendgemaakt een koper te zoeken voor

spelen wij zo veel mogelijk in op de actualiteit en relevantie voor

ir. H.H. (Henk) Raué (voorzitter)

De Goudse. Medewerkers van De Goudse zijn nauw betrokken

prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA (vicevoorzitter)

Dit heeft zich ook vertaald in de resultaten over het boekjaar

verzekeraar Vivat. Ook bij het intermediair is sprake van een

geweest bij de voorbereiding van de bijeenkomsten. Een aantal

dr. M.R.R. (Michel) van Bremen

2018, waarin een groei is gerealiseerd over de volle breedte.

verdergaande concentratie.

medewerkers hebben presentaties verzorgd om de onderwerpen

mr. E. (Ellen) Faber

De nettowinst steeg van EUR 34,4 mln. in 2017 naar EUR 36,3 mln.

vanuit De Goudse te belichten. De volgende onderwerpen

J. (Jacob) Middeldorp

in 2018. Bij Leven en Inkomen werden goede resultaten geboekt,

Op de schademarkt zijn de schaderatio’s bij Motor WA hoog en

bij Zaakschade stonden deze onder druk.

de verwachting is dat ze verder toenemen vanwege de gewijzigde

zijn aan bod gekomen: blockchain, privacy en interne fraude,

wetgeving op het gebied van het vergoeden van affectieschade bij

reputatierisico, integriteit & ethiek, Robotic Process Automation
en de talent-agenda (de toekomst van talent). Ook in 2019 wordt

De belangrijkste aandachtspunten voor het management in 2018

ernstig letsel. Ook de storm van januari 2018 heeft de markt flink

het programma voor permanente educatie voortgezet.

waren de hoge schaderatio’s van Verzuim, waar we inmiddels

geraakt.

belangrijke productverbeteringen hebben doorgevoerd.
OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

De markt voor particuliere levensverzekeringen zal naar

Een afvaardiging van de RvC heeft deelgenomen aan een van de

Goudse Schadeverzekeringen N.V. behaalde een nettoresultaat

verwachting de komende jaren verder afnemen, onder andere

vergaderingen van de Ondernemingsraad (OR). Daarnaast heeft

van EUR 20,2 mln. en voor Goudse Levensverzekeringen N.V. was

vanwege de voortdurende lage rente en fiscale wijzigingen.

een afvaardiging van de RvC gesproken met het dagelijks bestuur

dit EUR 16,9 mln. De totale periodieke premie steeg in 2018 met

van de OR over de resultaten en de ontwikkelingen in het bedrijf.

11% van EUR 443,1 mln. naar EUR 490,4 mln.

Het regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ geeft
aan dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgevers en werknemers

De RvC vindt een goed contact met de OR van groot belang.
De Raad spreekt zijn waardering uit voor de positief-kritische en

Ook Van Lanschot Chabot Mandema & Partners, waarin wij voor

omdat er onevenredig veel verantwoordelijkheden bij

constructieve wijze waarop de OR invulling geeft aan haar taken.

51% participeren, heeft een gezonde groei gerealiseerd in 2018.

werkgevers zijn belegd. Het akkoord bevat maatregelen vanuit de
verantwoordelijkheid van het kabinet om een nieuwe balans aan

DIVIDENDVOORSTEL

Het totale kostenniveau van De Goudse is in 2018 toegenomen.

te brengen op de arbeidsmarkt. Een van de mogelijke maatregelen

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt

Dit kwam vooral door een hoger activiteitenniveau als gevolg

om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken en de drempel

voorgesteld om over 2018 aan de houder van de (68)

van de groei, waardoor extra inhuur van personeel nodig was.

om vast personeel aan te nemen te verlagen, is om de duur van de

financieringspreferente aandelen een dividend van EUR 2,3

Daarnaast is geïnvesteerd in diverse nieuwe ontwikkelingen.

loondoorbetaling bij ziekte voor het mkb te verkorten, van twee
naar één jaar.

mln. uit te betalen (in 2017 is over 85 financieringspreferente
aandelen EUR 2,9 mln. uitgekeerd). In 2018 is een interimdividend

In 2018 zijn, in lijn met het kapitaalbeleid van De Goudse,

aan houders van gewone aandelen uitgekeerd van EUR 1,8 mln.

17 financieringspreferente aandelen in het kapitaal van De Goudse

In het regeerakkoord is aan de sociale partners ruimte gegeven

(2017: EUR 1,9 mln.). Voorgesteld wordt om op gewone aandelen

N.V. ingekocht (in maart 2019 zijn deze aandelen ingetrokken)

om hieraan op een andere manier invulling aan te geven. Van

een slotdividend uit te keren van EUR 15,4 mln. (2017: EUR

door De Goudse N.V. De solvabiliteit van De Goudse N.V. is licht

deze mogelijkheid is in december 2018 gebruikgemaakt. Toen is

14,1 mln.). Na goedkeuring door de Algemene Vergadering van

gedaald van 236% in 2017 naar 233% in 2018.

het Convenant Loondoorbetaling MKB gesloten door de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgeversorganisaties

Aandeelhouders wordt uit de winst EUR 20,9 mln. toegevoegd aan
de reserves.

De solvabiliteit van Goudse Levensverzekeringen N.V. is gestegen

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond

van 198% in 2017 naar 201% door een afname van het vereiste

van Verzekeraars. In het afgelopen jaar heeft De Goudse in

kapitaal als gevolg van een afname van de portefeuille. De

samenwerking met het Verbond een belangrijke bijdrage geleverd

solvabiliteit van Goudse Schadeverzekeringen N.V. is gedaald

aan de totstandkoming van dit convenant.

van 190% naar 177%, met name door een stijging van het vereiste

16

kapitaal als gevolg van portefeuillegroei. Het aansprakelijk

Met het convenant verbinden verzuimverzekeraars zich een MKB-

vermogen van De Goudse N.V. steeg van EUR 417,8 mln. in 2017

verzuim-ontzorgverzekering te ontwikkelen. In het convenant

naar EUR 429,3 mln. in 2018.

zijn de minimumeisen vastgelegd waaraan de verzekering moet

17

voldoen. Zo is onder meer vastgelegd hoe de professionele
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dienstverlening die onderdeel is van de verzekering wordt

Risicomanagement zorgt hierbij voor extra toegevoegde waarde

erg belangrijke businesspartner. De Goudse werkt exclusief

geheel onafhankelijk de beste oplossing kunnen selecteren. Dat

ingericht en in welke mate het eigen verzuim wordt meegewogen

voor onze adviseurs en klanten. Voor de met ons samenwerkende

samen met verzekeringsadviseurs en ondersteunt hen bij het

is de reden waarom wij onze producten alleen via zulke adviseurs

in de premie. De afspraken hebben als doel werkgevers optimaal

Erkend MKB-adviseurs en hun mkb-relaties bieden wij uitgebreide

managen van de risico’s van hun relaties. Dit is een belangrijk

verkopen. Onze strategie richt zich vooral op gespecialiseerde

te ontzorgen als ze te maken krijgen met langdurig ziek personeel.

en sterk onderscheidende dienstverlening.

onderscheidend aspect in onze strategie. Onze relatief beperkte

oplossingen voor mkb-ondernemers, zowel op de schade- als de

omvang stelt ons in staat om veranderingen sneller en effectiever

inkomensmarkt. Speciaal voor zakelijke schadeverzekeringen

Een andere maatregel die een forse impact zou kunnen

Ten slotte is de goede winstgevendheid van het levenbedrijf

door te voeren. Wij zijn serieus aan het investeren in innovatie,

werken wij samen met door ons geselecteerde Erkend MKB-

hebben op de verzekeringsmarkt is de mogelijke verkorting

een solide steunpilaar onder de groeiambities en het

onder andere op het gebied van Robotics, Data Driven Risk

adviseurs, die zich richten zich op specifieke branches.

van de periode van premiedifferentiatie voor de WGA van 10

investeringsniveau van ons bedrijf.

Management en portalen voor klant en adviseurs.

Risicomanagement is hierbij het uitgangspunt. De Erkend MKB-

de loondoorbetalingsperiode heeft het kabinet besloten deze

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

het gebied van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmiddelen, veiligheid,

maatregel nu niet door te laten gaan, maar het onderwerp blijft

De Goudse is, vooral op de zaakschademarkt, wat kleiner

Nieuwe toetreders, met disruptieve bedrijfs- en verdienmodellen,

mobiliteit, personeel, milieu en vergunningen, en kijkt dan samen

een aandachtspunt.

dan veel concurrenten en dat veroorzaakt een relatieve

zouden de Nederlandse verzekeringsmarkt kunnen betreden.

met de klant hoe het beste met de bijbehorende risico’s kan

achterstand bij de verhouding tussen kosten en volume.

Mogelijk met grote gevolgen, aangezien de concurrentie nu al

worden omgegaan.

adviseur brengt samen met de klant allerlei aspecten in kaart op

naar 5 jaar. Mede in het licht van de nieuwe afspraken over

ONTWIKKELING FINANCIËLE MARKTEN

De winstgevendheid van zaakschade is hierdoor dan ook relatief

hevig is. Mocht dit gebeuren, dan richten zij zich waarschijnlijk

De voortdurende lage rente heeft ook in 2018 invloed gehad

laag. Met meerwaardeproposities maken wij het aspect prijs

primair op de meer gestandaardiseerde producten. Verder blijft

Met de ondernemers-AOV biedt De Goudse inkomensbescherming

op de markten met langlopende verzekeringscontracten en

minder belangrijk, maar ons prijsniveau mag, zeker in meer

de langdurig lage rentestand drukken op de winstgevendheid

bij arbeidsongeschiktheid. En ook als de ondernemer niet

op de beleggingsopbrengsten van De Goudse. De Goudse

prijsgevoelige segmenten, niet te veel uit de pas lopen. Een juiste

van verzekeraars. Wij hebben de prijsniveaus van veel producten

arbeidsongeschikt is, heeft hij veel aan ons product. Hij kan

voert momenteel wijzigingen door in de assetmix om haar

verhouding tussen premie en kosten blijft voor het management

hierop kunnen aanpassen, maar dit is niet bij elk product

namelijk gebruikmaken van preventieve dienstverlening, zoals

beleggingsportefeuille te optimaliseren en zet de nodige

dan ook een permanent punt van aandacht. Binnen onze totale

mogelijk. Ook beleggingsresultaten lijden meer en meer onder de

persoonlijke coaching en een gezondheidscheck.

vervolgstappen, o.a. naar illiquide beleggingen.

schadeportefeuille zijn particuliere schadeverzekeringen

door de ECB kunstmatig laag gehouden rente.
De groei in alle kernsegmenten laat zien dat we hebben gekozen

sterk vertegenwoordigd. Deze portefeuille is weer groeiende
STERKTEN, ZWAKTEN, BEDREIGINGEN EN KANSEN

maar het is een serieuze uitdaging om hiermee een adequaat

De Goudse heeft een strategie die gebaseerd is op het leveren van

voor de juiste strategische richting. Ook de mooie uitkomsten van

STERKTEN

rendement te behalen. Hierbij is namelijk veel meer sprake van

veel toegevoegde waarde. Dit in tegenstelling tot veel van onze

het Adfiz Prestatie Onderzoek, dat jaarlijks wordt gehouden onder

‘Ondernemers in verzekeringen’ typeert De Goudse, en als

standaardproducten, waarvan de premie niet te veel mag afwijken

concurrenten, die een volumestrategie nastreven die gebaseerd is

het onafhankelijk intermediair, bevestigt dit. De Goudse is voor

familiebedrijf zijn wij altijd gericht op de lange termijn. De omgang

van die van andere aanbieders. Als laatste is het van belang dat

op zeer lage kosten. Onze extra toegevoegde waarde zal wel groter

de derde keer op rij verkozen tot beste verzekeraar in de categorie

met adviseurs en klanten, die wij ‘Fans’ willen maken, wordt

de toegang tot de kapitaalmarkten voor ons als familiebedrijf

moeten zijn dan het relatieve kostennadeel.

zakelijke schadeverzekeringen. We behaalden een Net Promoter

bepaald door onze vijf kernwaarden, te weten: Persoonlijk, Trots,

lastiger is dan voor bijvoorbeeld een beursgenoteerde

Ondernemend, Eigenzinnig en No-nonsense. Wij richten ons op

onderneming. Daarom houden wij een meer dan gemiddeld

STRATEGIE

een aantal branches in het mkb en enkele specifieke niches.

ruime solvabiliteit aan om schokken in onze risico’s op te

De Goudse is als onafhankelijk en ondernemend familiebedrijf

De Goudse richt zich met specifieke proposities op een aantal

Wij geloven nadrukkelijk in de rol van kwalitatief hoogwaardig

kunnen vangen en ook om eventuele toekomstige overnames te

gericht op ontwikkeling op de lange termijn. Geen ‘snelle’ winst

niches en segmenten. Zo richt onze afdeling Expat & Reis zich

advies en werken daarom uitsluitend samen met onafhankelijke

financieren.

dus, maar een gedegen, solide bedrijfsvoering die niet alleen

op zakelijke en particuliere reizigers en op werknemers die

wordt bepaald door vandaag en morgen maar vooral focust op

voor een bepaalde periode in het buitenland werkzaam zijn.

KANSEN

een verre horizon. Daarbij streven wij naar optimalisering van de

De Zeeuwse, gevestigd in Middelburg, richt zich specifiek op

De Goudse kan onderscheidend zijn voor specifieke branches

samenwerking met adviseurs en groei van klanttevredenheid,

particulieren en ondernemingen in Zeeland. Naast deze regionale

Op de inkomensmarkt behoren wij tot de marktleiders

en niches omdat er bij concurrerende verzekeraars sprake is van

omzet en de bijbehorende winstgevendheid. Die winstgevendheid

focus onderscheidt De Zeeuwse zich met een aantal gerichte

en hebben we, qua volume, een top-5-positie. Met onze

schaalvergroting, wat gepaard gaat met de standaardisering

moet passen bij het geïnvesteerde risicodragende kapitaal en het

doelgroepproposities, onder andere voor de agrarische sector en

hoogwaardige kennis van inkomensverzekeringen kunnen

van producten. Onze omvang en positionering geven ons goede

risico dat wij als verzekeraar van nature lopen.

garagebedrijven.

we veranderende wetgeving goed vertalen naar specifieke

kansen voor relatief kleinere product-markt-combinaties die

proposities voor ondernemers en werkgevers. Cruciaal daarbij

vragen om specialisatie. Wij focussen daarbij op zes specifieke

Om te grote schommelingen in onze winstgevendheid te

Naast de zakelijke markt is De Goudse ook actief op de

zijn onze aanvullende dienstverlening op het gebied van

branches: bouw, detailhandel, persoonlijke dienstverlening,

voorkomen, hebben wij spreiding aangebracht in onze

particuliere schade- en levenmarkt. Efficiënte dienstverlening,

preventie en re-integratie en het delen van kennis over relevante

horeca, groothandel en zakelijke dienstverlening. Door

activiteiten. De focus ligt op onze mkb-strategie met zaakschade-

gericht op hoge klanttevredenheid, draagt bij aan onze totale

ontwikkelingen met onze adviseurs en ondernemers. Met ons

deze specialistische focus aan te brengen kunnen we meer

en inkomensproducten. Daarnaast zijn wij echter ook actief met

propositie. Dit wordt bevestigd door de uitkomst van het Adfiz

initiatief ondernemenmetpersoneel.nl geven wij invulling aan

toegevoegde waarde leveren en voor onze klanten nog beter

levensverzekeringen en schadeverzekeringen voor particulieren.

Prestatie Onderzoek, waarbij we in de categorie particuliere

de informatiebehoefte van werkgevers. Dat die behoefte groot is

invulling geven aan hun specifieke behoeften. Juist in het mkb

Ook richten wij ons vanuit ons kantoor in Middelburg met het

schadeverzekeringen een derde plaats behaalden, met een NPS

blijkt uit de sterk toegenomen bezoekersaantallen.

hebben ondernemers namelijk de behoefte aan gemak en advies

label De Zeeuwse op de markt in Zeeland en bieden wij een aantal

van +51 (marktgemiddelde +21).

adviseurs. Daarmee hebben wij een scherp onderscheidend
profiel, dat nadrukkelijk herkend wordt in de markt.
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Score (NPS) van +49 (marktgemiddelde -3).

en specifiek op hen toegesneden oplossingen. Het marktaandeel

specifieke nicheproposities, onder andere op het gebied van reis-

Ook op de schademarkt hebben we een goede positie, hoewel

van het intermediair in de schademarkt is constant en bij

en expatverzekeringen.

we daar kleiner zijn dan op de inkomensmarkt. We groeien daar

inkomensverzekeringen neemt dit toe. Vooral de complexere

sneller dan de markt. Dit komt door onze kennis van een aantal

risico’s vragen om de bijbehorende inhoudelijke ondersteuning.

Wij zijn ervan overtuigd dat zowel particulieren als ondernemers

geselecteerde branches waarop wij onze proposities toesnijden.

De verzekeringsadviseur blijft daarom voor ondernemers een

het meeste baat hebben bij advies van vakkundige adviseurs die

INNOVATIE
In 2018 zijn stappen gezet om het van oudsher innovatieve
karakter van De Goudse verder te verankeren in de organisatie.
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Onze ambitie om een innovatief bedrijf te zijn is verder

ons bedrijf moeten volledig gericht zijn op optimalisatie van de

COMMERCIËLE ONTWIKKELINGEN

aan meer focus op de klantbediening. Daarnaast zien wij

vormgegeven met een aantal initiatieven. Zo is onze succesvolle

interactie tussen De Goudse, de klant en zijn adviseur. Met andere

Zakelijke markt schade en inkomen

dat een aantal partijen zich niet langer focust op particuliere

risicomanagementtool Boris volledig vernieuwd, waardoor

woorden: ze moeten ons persoonlijke en klantgerichte karakter

De groei van onze portefeuille op de zakelijke schademarkt heeft

schadeverzekeringen via het intermediaire kanaal.

die onze adviseurs zeer moderne ondersteuning biedt bij

ondersteunen. De Goudse wil immers een flexibele organisatie

in 2018 doorgezet. Een sterke toename van het aantal Erkend MKB-

het zorgvuldig en volledig adviseren van hun relaties. Ook

zijn die snel inspeelt op veranderingen en samenwerkt met de

adviseurs (EMA’s) heeft hieraan bijgedragen. We werken inmiddels

In de levenmarkt is de nieuwe productie al enige jaren beperkt.

hebben we een succesvolle pilot gedaan met Robotic Process

juiste partners. Daarom zetten wij in op Partnermanagement en

samen met meer dan 200 EMA’s. Zij zijn inmiddels verantwoordelijk

De bestaande portefeuille ontwikkelt zich in overeenstemming

Automation, wat ertoe heeft geleid dat we onze eerste ‘robot’

Agile Change Management.

voor 55% van onze nieuwe zakelijke schadeproductie en de

met de prognose en heeft een goede winstgevendheid. Voor de

netto portefeuillegroei van zakelijk schade bij deze groep is

komende jaren richten wij ons op een beperkte toevoeging van

in gebruik konden nemen, en op korte termijn volgen er meer.
Ook data science ontwikkelt zich steeds verder door. In de

KERNWAARDEN EN ‘FANS MAKEN’

44%. De dienstverlening van deze EMA’s is volledig gebaseerd

nieuwe producten door het aanbieden van een aantal nieuwe

organisatie is een Innovatieteam samengesteld van 22 mensen

Onze kernwaarden zijn erg belangrijk voor het realiseren van onze

op risicomanagement. Op de zakelijke schademarkt focussen wij

nicheproducten. Wij verwachten hiermee de levensduur van onze

uit de volle breedte van de organisatie, die worden opgeleid tot

ambities. Ze vormen ons DNA en geven richting aan ons dagelijkse

op een aantal branches waarin wij ons verder specialiseren. Na

levenportefeuille substantieel te kunnen verlengen. Wij hechten

Innovatiecoach. In 2019, zo is de bedoeling, zullen innovatie-

doen en laten. Niet alleen naar onze klanten, maar ook naar

de horecapropositie hebben wij onze bouwpropositie als tweede

veel waarde aan een goede begeleiding van klanten met een

initiatieven zich als een olievlek uitbreiden en meer pilots en

elkaar en op maatschappelijk terrein. Alle medewerkers van

volledig doorontwikkeld. Andere kernbranches zijn de zakelijke

beleggingsverzekering. Ook het afgelopen jaar is veel energie

samenwerkingsverbanden het licht zien.

De Goudse dragen deze kernwaarden steeds sterker uit en dat

dienstverlening, detailhandel, groothandel en de persoonlijke

gestoken in het activeren van deze klanten. De Goudse heeft dan

heeft grote invloed op onze klanten, verzekeringsadviseurs en

dienstverlening. Ook bieden wij pakketten voor de metaal en - via

ook tijdig voldaan aan de wettelijke eisen op dit gebied en zal ook

De Zeeuwse - voor de agrarische sector.

in de toekomst de nodige nazorg blijven verlenen aan deze groep

SAMENWERKING ANKER

andere partners. Doordat wij deze kernwaarden steeds beter

In december 2018 heeft De Goudse overeenstemming bereikt over

koppelen aan ons beleid, onze plannen en de manier waarop

een samenwerkingsverband met Anker Insurance uit Groningen.

wij werken, zorgen we ervoor dat ze worden verankerd in alles wat

Op de inkomensmarkt werden wisselende resultaten geboekt.

Anker is gespecialiseerd in crew-verzekeringen in de maritieme

wij doen. Dit geheel bepaalt onze identiteit. En deze identiteit

De longtermproducten WIA, WGA en AOV presteerden

Volmachten

branche. Daarnaast biedt Anker reis- en expatverzekeringen aan

staat volledig in het teken van de beleving van de klant. Intern

goed, voornamelijk dankzij een goede ontwikkeling van de

In de volmachtmarkt is sprake van een beperkte tekencapaciteit,

en voert zij zelfstandig rechtsbijstandverzekeringen. De totale

hebben wij dit vertaald naar het motto ‘Fans maken’. Wij willen

schaderesultaten. Bij verzuim daarentegen hielden de slechte

o.a. doordat een aantal maatschappijen zich hebben

premieomzet van Anker Insurance is ongeveer 17 miljoen euro.

onze klanten fan laten worden van hun adviseur. Vrij vertaald

resultaten aan als gevolg van een relatief hoge schadefrequentie

teruggetrokken. Ook wij kijken kritisch naar de ontwikkeling

De samenwerking bestaat in eerste instantie uit een participatie

zijn klanten namelijk pas tevreden over onze producten en de

en schadeduur. Vanwege de tegenvallende resultaten hebben wij

van de resultaten in dit marktsegment, die al geruime tijd

door De Goudse N.V. van 30% in het kapitaal van Anker Insurance

dienstverlening als ze fan zijn van de adviseur die hun directe

in de tweede helft van het jaar forse premiemaatregelen genomen.

achterblijven bij die van de provinciale tekening. Onze focus ligt

Company N.V. Het is het voornemen de samenwerking met Anker

aanspreekpunt is. Naast het maken van fans onder onze klanten,

Desondanks hebben wij onze marktpositie in de volle breedte van

op volmachtpartijen die dicht staan bij de markt en hun klanten:

de komende jaren uit te breiden.

maken we ook fans onder collega’s. Om elkaar te inspireren

de inkomensmarkt gelukkig goed kunnen handhaven.

huisvolmachten, enkele kleinschalige regionale service-providers

klanten.

en onze waardering naar elkaar te uiten hebben we in 2018 de
LANGETERMIJNVISIE EN STRATEGISCHE CAPABILITIES

‘Fanmaker van het jaar!’-verkiezing gehouden.

en gespecialiseerde verzuimgevolmachtigden. Op basis van
De Goudse werkt exclusief samen met gespecialiseerde adviseurs.

dit beleid hebben wij in 2018 de samenwerking beëindigd

Om hun kennisniveau te borgen hebben wij ook in 2018 diverse

met een aantal partijen van wie het profiel minder aansluit

elkaar op in een steeds sneller tempo. Met als vertrekpunt onze

FAMILIEBEDRIJF NU EN IN DE TOEKOMST

kennisdagen georganiseerd, die druk zijn bezocht. Daarnaast kan

op het gewenste profiel. Naar verwachting leidt dit in 2019 tot

middellangetermijnstrategie hebben wij een visie gevormd op de

De Goudse is al sinds haar oprichting in 1924 een bedrijf van

het intermediair via onze Goudse Academy specifieke opleidingen

verbeterde resultaten, hoewel de motortekening een aanhoudend

ontwikkeling van De Goudse tot aan 2024 (wanneer De Goudse

ondernemers. Een echt familiebedrijf, waar de aandeelhouders

volgen, onder andere op het gebied van ‘verzekerd verzuim’ en

punt van zorg is. Wij mikken op een bescheiden groei van het

100 jaar bestaat). Vanuit die visie zijn, verdeeld in twee clusters,

een bijzondere band hebben met het bedrijf. Soms verandert er

‘risicomanagement’. Ook de Nationale Kennisdag voor MKB-

premievolume en een positief jaarresultaat.

zeven kerncapabilities gedefinieerd waarin De Goudse wil

daarbij iets. Zo hebben vijf familieaandeelhouders op 2 januari

adviseurs van de Goudse Academy werd druk bezocht. Meer dan

excelleren.

2017 een deel van hun belang verkocht aan de familievennoot-

300 adviseurs volgden toen colleges op het gebied van Schade,

Expat en reis

schap en een aantal bestaande aandeelhouders. Samen

AOV, Inkomen en Risicomanagement. De dag werd beoordeeld

In Nederland richt De Goudse zich met een gespecialiseerd team

Het eerste cluster van capabilities betreft data-analyse, acceptatie

hadden zij een indirect belang in De Goudse van in totaal

met een 8,2. In 2018 hebben wij meerdere kennissessies

op expat- en reisverzekeringen. Speerpunt is onze collectieve

en productontwikkeling & beleid. Verzekeringstechnische analyse

tussen de 20% en 25% (afhankelijk of gekeken wordt naar

horeca georganiseerd in samenwerking met Koninklijke

expatverzekering voor kleine tot middelgrote ondernemingen die

vanuit Data Driven Riskmanagement vormt de basis voor een

vermogensbelang of stemrecht). In 2018 is hun belang verder

Horeca Nederland. Daaraan namen zowel medewerkers van

maximaal vijftig medewerkers in het buitenland hebben werken.

diepgaand en meer gedifferentieerd inzicht in de risico’s van onze

verlaagd. De volledige uitkoop van het resterende belang wordt

De Goudse als adviseurs deel. We hebben het afgelopen jaar ook

In 2018 werd met expatverzekeringen een premie-inkomen

portefeuille. Het is van cruciaal belang dat we deze inzichten

naar verwachting in 2019 gerealiseerd. De Goudse bedankt de

verdere stappen gezet rond digitalisering, onder andere met de

gerealiseerd van ruim EUR 10 mln. Dankzij onze persoonlijke

doorvertalen in portefeuillemanagement, een gedifferentieerde

vertrekkende aandeelhouders voor hun jarenlange betrokkenheid

introductie van het werkgeverssysteem Beheren Mijn personeel

benadering, specialistische kennis en snelle en adequate

acceptatie van risico’s en een productenassortiment waarin deze

en het vertrouwen in De Goudse. In 2019 is de vierde generatie

en de doorontwikkeling van de offertetool OSCAR.

dienstverlening in het buitenland bieden wij ondernemers

inzichten zijn verwerkt. Zo realiseren wij een meer gefocuste

aandeelhouders verder uitgebreid met een nieuw lid. Het Bestuur

aanpak die zich onderscheidt van de volumebenadering van veel

van De Goudse is blij met deze uitbreiding.

De veranderingen en technologische ontwikkelingen volgen

van onze concurrenten.

een onderscheidende oplossing. In 2018 is de tweede fase
Particulieren

afgerond van de vervanging van ons systeem en klantportaal.

We richten ons op de particuliere schademarkt op het behoud van

Dit heeft geleid tot verbetering en verdere digitalisering van de

onze portefeuille en goede dienstverlening.

dienstverlening aan onze klanten, wat belangrijk is omdat zij
in veel verschillende landen wonen en werken. In 2019 gaan

Het tweede cluster gaat om klantkennis en focus op de klant en
20

zijn adviseur. Kernbegrippen hierbij zijn Customer Relationship

Het premievolume op de particuliere schademarkt is na jaren

we het systeem verder optimaliseren voor een nog betere

Management en digitale klantbeleving. De digitale processen van

van daling in 2018 weer gestegen. Grotendeels is dit te danken

dienstverlening.
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De Zeeuwse

Eind 2017 is er een Cultuur Waarden Onderzoek uitgevoerd onder

van Advies van Stichting Hartekind. Ook is zij moderator bij

van onze activiteiten met betrekking tot energiezorg. Sinds

De Zeeuwse, gevestigd in Middelburg, richt zich met een

alle medewerkers. Met de uitkomsten zijn wij aan de slag om te

het European Leadership Platform. Pieter de Frel is lid van de

2010 zijn wij een CO2-neutraal bedrijf en realiseren wij onze

gespecialiseerd team en een eigen identiteit op schade- en

zorgen dat De Goudse een aantrekkelijke werkgever blijft en zo

commissie Financieel Economische Zaken van het Verbond

energiebesparingsdoestellingen. Het dak van ons kantoorpand is

inkomensverzekeringen. Het bedrijf maakt de laatste jaren een

kwalitatief goede medewerkers aan zich kan (blijven) binden.

van Verzekeraars. Marcel Moons is penningmeester van het

medio vorig jaar voorzien van 182 zonnepanelen. Mede hierdoor

flinke groei door, die voor een belangrijk deel afkomstig is uit de

Dit is een essentiële voorwaarde voor de continuïteit van ons

Genootschap Graaf Floris V, dat ertoe wil bijdragen dat Gouda

en door proactief energiebeheer hebben we ons stroomverbruik

agrarische branche. Het totale premie-inkomen is inmiddels ruim

bedrijf in een snel veranderende omgeving.

nog levendiger wordt voor alle Gouwenaren en bezoekers van

met 9% kunnen verlagen ten opzichte van 2017. Ook hebben we

buiten Gouda. Marcel Moons is ook lid van het sectorbestuur

stappen gezet om het percentage restafval verder te verlagen en het

Inkomensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars.

is onze ambitie om dit in 2020 te hebben teruggebracht naar 10%.

Integriteit en klantbelang zijn van groot belang in het dagelijks

BELONINGSBELEID

EUR 60 mln. Voor haar niches (agro, garage) heeft De Zeeuwse een
landelijke propositie ontwikkeld. De Zeeuwse is van plan om in

De Goudse staat midden in de maatschappij. Bij onze

2019 een stuk grond in Middelburg aan te kopen voor de realisatie

maatschappelijke activiteiten richten wij ons op ondernemers en

van een nieuw kantoorpand.

op de regio Gouda.

werken. Om dit nog eens extra te benadrukken hebben begin

De Remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie

ADVIESMARKT - VAN LANSCHOT CHABOT MANDEMA & PARTNERS

Tijdens de ‘Week van het geld’ hebben diverse medewerkers

2018 alle medewerkers de eed of belofte afgelegd die speciaal

van de Raad van Commissarissen (REMCO) keurt de algemene

Van Lanschot Chabot Mandema & Partners (VLCMP) behoort

gastlessen gegeven op basisscholen. Ook huisvesten we

voor de financiële branche zijn ingevoerd. Eerder hadden nieuwe

beginselen van het beloningsbeleid voor medewerkers van

tot de top van de intermediairbedrijven in Nederland. Het

nog steeds een aantal ondernemers in ons bedrijfspand. Het

medewerkers en medewerkers met direct klantbelang, voor wie dit

De Goudse (in dienst van Goudse Verzekeringen Services B.V.)

bedrijf richt zich met specifieke proposities op het gebied van

afgelopen jaar zijn we founding partner geworden van Grow

wettelijk verplicht is, dit al gedaan.

goed en toetst deze beginselen periodiek. De REMCO adviseert

risicomanagement en employee benefits op middelgrote en

Impact. Dit groeiprogramma is een initiatief van Social Enterprise

grote ondernemingen, met specialisatie in de branches ICT,

NL en GrowthClass. Hierbij worden sociaal ondernemers begeleid

Het compliance-bewustzijn is in 2018 in de gehele organisatie

bestuursleden (in dienst van De Goudse N.V.). De RvC stelt de

zorg, maakindustrie en zakelijke dienstverlening. Daarnaast

om groei te realiseren en tegelijkertijd de sociale impact van hun

verder toegenomen, mede door het programma Samen Bewust.

beloning vast. Het beloningsbeleid van De Goudse kenmerkt

richt VLCMP zich op relaties van Lanschot Kempen. De integratie

bedrijf te vergroten.

Onderdeel hiervan is een uitgebreid e-learningprogramma

zich door het vermijden van excessieve beloning en ongewenste

waaraan alle medewerkers van De Goudse deelnemen.

prikkels. De beloning is marktconform. De secundaire en tertiaire

van Lanschot Chabot met Mandema & Partners (overgenomen
op 1 januari 2017) is afgerond. Hiermee is een van de grootste

Het Bestuur van De Goudse wil graag een persoonlijke bijdrage

en meest professionele adviesorganisaties op het gebied van

leveren aan de invulling van onze maatschappelijke rol. Geert

De Goudse is lid van de Stichting Eumedion. Het doel van

bevatten evenmin ongewenste prikkels. Conform artikel 1:120

risicomanagement, employee benefits en private insurance van

Bouwmeester is als ambassadeur betrokken bij de Goudse

deze stichting is om de governance-, milieu- en sociale

lid 2 Wft melden wij dat er bij De Goudse geen werknemers zijn

Nederland gecreëerd. In 2019 heeft VLCMP casemanager ENgage

Weekendschool, een initiatief waarbij gemotiveerde kinderen

prestaties van beursvennootschappen te verbeteren. Op

die een totale jaarlijkse beloning van 1 miljoen euro of meer

overgenomen, waardoor de dienstverlening op het gebied van

uit Gouda in de leeftijd van 10 tot 14 jaar op zondag les krijgen

aandeelhoudersvergaderingen wordt gebruikgemaakt van het

ontvangen. Er is besloten om op 1 januari 2015 voor het gehele

employee benefits is verbreed. Daarnaast zijn twee portefeuilles

van mensen die met enthousiasme vertellen over hun beroep.

stemrecht op de aandelen in de portefeuille. Ook laat De Goudse

bedrijf een eventuele variabele beloning af te schaffen. Over

met kunstverzekeringen overgenomen. Hierdoor is de Private-

Door mee te doen aan de Goudse Weekendschool ontdekken de

zich, in samenwerking met andere deelnemers van Eumedion,

de uitloop van de variabele beloning over 2014 vindt de laatste

Insurance-propositie verder versterkt.

kinderen de wereld, vergroten ze hun zelfvertrouwen en krijgen ze

vertegenwoordigen bij aandeelhoudersvergaderingen van

betaling in boekjaar 2019 plaats.

zicht op hun eigen talenten.

ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd. Een beperkt deel

In februari 2019 hebben wij bekendgemaakt dat wij het 49%

arbeidsvoorwaarden zijn maatschappelijk verantwoord en

van de beleggingsportefeuille is geïnvesteerd in beleggingen

In het beloningsbeleid voor medewerkers van De Goudse is

belang van Lanschot Kempen in VLCMP overnemen. De Goudse

Geert Bouwmeester is vanaf 2017 lid van het Platform Kleine en

die als doel hebben om een positieve bijdrage te leveren aan

er een relatie tussen de zwaarte van de functie en de hoogte

wordt daarmee 100% eigenaar van VLCMP.

Middelgrote Maatschappijen. In 2019 is hij hiervan voorzitter

duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen. De Goudse

van het salaris. De functiezwaarte dient als uitgangspunt

geworden. Het platform is ingesteld om de betrokkenheid van

investeert ook in een fonds dat erop is gericht mkb’ers te helpen

voor de functiegroepenstructuur, met daaraan gekoppeld een

DE GOUDSE ORGANISATIE EN MVO

de achterban bij activiteiten van het Verbond van Verzekeraars

met de financiering van hun bedrijf. De Goudse heeft een beleid

salarisstructuur, die de onderlinge beloningsverhoudingen

In deze tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar steeds

te vergroten. Daarnaast is Geert Bouwmeester als ambassadeur

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen ontwikkeld om invulling

binnen De Goudse tot uitdrukking brengt. Voor elke functie is

sneller opvolgen wordt ook van onze medewerkers veel verwacht

betrokken bij de Maatschappelijke beursvloer, die bedrijven en

te geven aan de Code Duurzaam Beleggen. Op goudse.nl is een

een functieprofiel. De functiezwaarte van iedere functie wordt

op het gebied van verandervermogen en flexibiliteit. Een

maatschappelijke organisaties een gelegenheid biedt om elkaar

uitgebreide beschrijving van het beleid en de uitsluitingenlijst

door een functiewegingscommissie bepaald conform de IFA

voorbeeld is de verandering binnen de organisatie naar een agile

te ontmoeten in een informele sfeer en diensten, producten

gepubliceerd.

wegingssystematiek. Voor medewerkers die onder de CAO voor

manier van werken. Wij zijn trots op de betrokkenheid en inzet van

en menskracht uit te wisselen. Geert Bouwmeester is ook lid

onze medewerkers waardoor wij deze verandering kunnen maken.

van het Comité van aanbeveling van Gouda Sterk aan de IJssel.

De Goudse valt als niet-beursgenoteerd familiebedrijf niet onder

Deze stichting heeft als doel het zuidelijk deel van de Goudse

de werking van de Corporate Governance Code, maar kiest er

Het ziekteverzuim was in 2018 laag: 3,57%. Organisatorisch zijn er

binnenstad en haar randen nieuw leven in te blazen door de

wel voor om de uitgangspunten van de code zo veel mogelijk

De Goudse kent de volgende vormen van beloning: salaris

in 2018 geen grote wijzigingen doorgevoerd.

verbinding met de rivier de Hollandsche IJssel te herstellen en uit

na te leven. Op sommige punten wijkt De Goudse er als niet-

en vakantiegeld, toeslagen, een uitloopregeling variabele

te diepen.

beursgenoteerd familiebedrijf echter vanaf. De wijze waarop wij

beloning, pensioen, representatievergoeding, lease-auto,

de code opvolgen is vermeld op goudse.nl.

bereikbaarheidsvergoeding en een vergoeding bij het einde van

Wij besteden veel aandacht aan uitleg van onze strategie aan
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de RvC over de beloning, de selectie- en de benoeming van

het verzekeringsbedrijf vallen, volgt de salarisontwikkeling de
CAO.

onze medewerkers en het doorvertalen daarvan op teamniveau.

Robbert Prins is al jaren actief als bestuurslid van Stichting DaDa,

Klantgerichtheid, zowel intern als extern, is hierbij een van onze

die zich inzet voor de verbetering van de zorg aan kinderen.

Duurzaamheid krijgt aandacht binnen onze bedrijfsvoering. De

belangrijkste speerpunten en het eerdergenoemde thema ‘Fans

Ook is hij lid van het sectorbestuur Schadeverzekeringen en

Goudse besteedt veel aandacht aan energiezorg. Met negen

In 2018 hebben wij, in constructief overleg en samenwerking

maken’ en de ‘Fanmaker van het Jaar!’-verkiezing zijn hiervan

lid van het Platform Klantbelang & Reputatie van het Verbond

andere verzekeraars nemen wij deel aan de Meerjarenafspraak

met de OR, een nieuwe pensioenregeling ingevoerd. Bestaande

mooie voorbeelden.

van Verzekeraars. Katinka Huijberts is voorzitter van de Raad

Energie-efficiency en rapporteren wij jaarlijks over de voortgang

medewerkers kregen daarbij de keuze tussen de lopende

het dienstverband.
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middelloonregeling en een moderne beschikbarepremieregeling.

advies gewaarborgd blijft, met name voor mkb-ondernemers en

Voor nieuwe medewerkers geldt de beschikbarepremieregeling

complexere particuliere producten.

FINANCIËLE
PERFORMANCE

conform CAO. Ondanks de sterk toegenomen pensioenlasten
zijn wij zeer tevreden met de uitkomst omdat wij hiermee voor de

Voor onze toekomstige resultaten is de economische ontwikkeling

lange termijn een goede en moderne pensioenregeling bieden

van het mkb van belang. In onze plannen hebben wij rekening

aan onze medewerkers.

gehouden met voortzetting van het huidige herstel van deze

RESULTATEN DE GOUDSE N.V.

Het beheersen van kosten blijft een punt van aandacht binnen

sector. Tegelijkertijd is er nog veel onzekerheid in de markt over

Ook in 2018 heeft De Goudse goede financiële resultaten

De Goudse. Zeker in een markt waarin kostenreductie een

Met bestuursleden worden kwalitatieve en kwantitatieve

toekomstige wetgeving op de inkomensmarkt, de ontwikkeling

gerealiseerd. Verdere omzetgroei is zichtbaar in alle strategische

belangrijke factor is om de kortetermijnwinstgevendheid te

resultaat- en ontwikkelafspraken gemaakt. Na tussentijdse

van financiële markten in het algemeen en de renteontwikkeling

segmenten, waaruit blijkt dat de klant De Goudse steeds

borgen en voor de langere termijn de concurrentiepositie te

evaluatie vindt aan het einde van het jaar de beoordeling

in het bijzonder.

beter weet te vinden voor passende verzekeringsproducten en

versterken is het goed om vast te stellen dat onze kosten/

professioneel risicomanagementadvies via het intermediair.

premie-ratio ook in 2018 gedaald is.

plaats. De ontwikkeling van de beloning van bestuursleden
is vastgelegd in een afzonderlijke beloningssystematiek. De

Wij zijn ervan overtuigd dat De Goudse op de mkb-markt

Hiermee blijkt dat onze mkb-strategie ook in financiële zin

hoogte en samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket

een goede uitgangspositie heeft. Essentieel voor onze

succesvol is. Ook noemenswaardig is de omzetontwikkeling voor

De storm Friederike van 18 januari 2018 stond aan het begin

van bestuursleden is gebaseerd op een driejaarlijkse

toekomst is een concurrerend kostenniveau gekoppeld aan

particuliere schadeverzekeringen. Na jaren van krimp laat deze

van een uitdagend jaar voor Zaakschade op rendementsgebied.

benchmarkvergelijking van een externe adviseur. De Raad van

onderscheidend vermogen. Voor 2019 voorzien wij een stabiel

portefeuille in 2018 autonome groei zien.

Per saldo bedroeg de schadelast van deze storm EUR 3,3 mln.

Commissarissen besluit over het al dan niet toepassen van de

aantal medewerkers. Wel is mogelijk meer inzet nodig op

uitkomsten van deze benchmark.

(snel) groeiende onderdelen en een afname van het aantal

Het resultaat voor belastingen van De Goudse N.V. bedroeg

een aantal grote branden en bijreserveringen op de aan te

(na herverzekering). Aanvullend op de stormschade leidden

medewerkers bij onderdelen waarvan de premie krimpt. Met

EUR 36,3 mln. (2017: EUR 34,4 mln.). Hoewel dit resultaat breed

houden schadevoorzieningen tot een negatief resultaat op onze

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

de verdere ontwikkeling van onze brancheproposities en de

gedragen wordt, blijft het rendement op Verzuim en Motor WA een

zaakschade-portefeuille. Met name de schade-ontwikkeling op

In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van

doorontwikkeling van bedieningsconcepten voor adviseurs willen

aandachtspunt. Uiteindelijk stemt het rendement op het eigen

Motor WA vraagt om aandacht.

het Bestuur. Het Bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden. Het

wij ons onderscheiden op de schade- en inkomensmarkt. De

vermogen van 10,1% (2017: 9,9%) tevreden en is met de toename

Bestuur is zich ervan bewust dat de samenstelling van het Bestuur

financiering hiervan vindt met name plaats vanuit operationele

van het eigen vermogen onze kapitaalspositie verder versterkt.

De resultaatsontwikkeling van het inkomensbedrijf geeft een

en de RvC niet volledig voldoet aan de diversiteitsnorm van de Wet

winsten. Een goede balans tussen risico, rendement en kapitaal

Hiermee ligt er een solide basis voor een ambitieuze toekomst.

gemengd beeld. WGA-erv draagt in hoge mate bij aan het

Bestuur en Toezicht. Het streven naar een evenwichtige verdeling

is een belangrijke voorwaarde voor ons succes. Tegelijkertijd

resultaat als gevolg van gunstige uitloopontwikkelingen in de

zullen wij, naast noodzakelijke besparingen, extra investeren in

bestuurders en commissarissen op het moment dat dat aan de

onderhoud en vernieuwing.

zakelijk als particulier segment

Voor Inkomen Individueel kenmerkt 2018 zich door een relatief

Het premie-inkomen is het afgelopen jaar toegenomen,

lage instroom van langdurige schades. De schadeontwikkeling

De regeldruk en wettelijke verplichtingen trekken nog steeds een

voornamelijk door de aanwas van nieuwe zakelijke verzekeringen

bij Verzuim is in 2018 helaas niet verbeterd. Om dit product

orde is.
TOT SLOT

zware wissel op onze totale capaciteit. De uitdaging is en blijft om

aangevuld met autonome groei vanuit particuliere verzekeringen,

in de toekomst structureel rendabel te kunnen voeren, is in

We kijken met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Het

voldoende verandercapaciteit vrij te spelen voor de innovatie van

kleine portefeuille-overnames en groei via volmachten.

2018 besloten om de gehele Verzuimportefeuille per 2019 te

financiële resultaat was goed. We hebben mooie resultaten

De Goudse.

converteren naar ons nieuwe product, inclusief het tarief, dat
De technische resultaten van Goudse Schadeverzekeringen N.V.

geboekt in onze kernsegmenten op de zakelijke markt. In 2019

sterker op het daadwerkelijke risico is gebaseerd.

willen we verdere groei realiseren van de premie-inkomsten in

Wij danken alle medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan de

en Goudse Levensverzekeringen N.V. bedragen respectievelijk

onze kernsegmenten. Naast autonome groei staat De Goudse ook

resultaten die in 2018 zijn behaald. Het gaat goed met De Goudse

EUR 23,4 mln. (2017: EUR 11,8 mln.) en EUR 18,2 mln. (2017:

Forse premiegroei in alle zakelijke kernmarkten

open voor niet-autonome groei door overname van portefeuilles

en dat is de verdienste van ons allemaal.

EUR 19,5 mln.). De solvabiliteitsratio van De Goudse N.V. daalde

Het totale periodieke premie-inkomen (exclusief koopsom-

licht naar 233% (2017: 236%) en blijft ruim boven het targetniveau

productie in het levenbedrijf) groeide in 2018 met 11% naar

Natuurlijk doen wij er alles aan om ons succes vast te houden en

van het kapitaalbeleid. De solvabiliteitsratio’s van het schade- en

EUR 490,4 mln. (2017: EUR 443,1 mln.).

Onze toppositie in tevredenheidsonderzoeken bij zowel Zakelijke

uit te bouwen. Dat lukt alleen als wij de adviseurs die met ons

levenbedrijf zijn eveneens solide, met respectievelijk 177%

Schade en Zakelijk Inkomen als Schade Particulier geeft ons het

samenwerken optimaal faciliteren en ondersteunen. En als wij

(2017: 190%) en 201% (2017: 198%).

vertrouwen dat we op de goede weg zijn en dat onze strategie

in samenwerking met hen ondernemers precies die oplossingen

vruchten afwerpt. Dit succes danken we niet alleen aan onze

bieden waaraan zij behoefte hebben. Dit is en blijft onze

Naast de waardering via het Adfiz prestatie-onderzoek, vormen

inkomen is gegroeid naar 74% (2017: 73%). Deze ontwikkeling

eigen medewerkers, maar ook aan de samenwerking met

belangrijkste focus!

en/of verzekeraars.

Het premie-inkomen van de zakelijke producten is in 2018
gestegen met 12%. Het zakelijke aandeel van het totale premie-

ook het portefeuille-aandeel dat royeert een belangrijke indicator

past bij onze strategische koers, waarbij we ons primair

onafhankelijke adviseurs. Veel partijen moeten het hebben van

voor klanttevredenheid. Ook hier laten we in onze strategische

kwalificeren als de verzekeraar voor mkb-ondernemers.

volume dat makkelijk, snel en dus tegen lage kosten verwerkt kan

doelgroepen een verdere verbetering zien ten opzichte van 2017.
Van de totale zakelijke schadeportefeuille is inmiddels 39%

worden. Wij zijn juist daar sterk waar risicodekking extra aandacht

24

schadevoorzieningen. Ook het resultaat op WIA is positief.

wordt meegewogen in het profiel van nieuw te benoemen

Breed gedragen groei met sterke financiële performance, zowel in

vraagt en maatwerk is vereist omdat het risico wat complexer is

In 2018 heeft De Goudse verdere verbeteringen gerealiseerd

(2017: 30%) afkomstig van Erkend MKB-adviseurs. Via hen biedt

of omdat de klant extra aandacht nodig heeft. Dat is de markt

op het gebied van procesoptimalisatie en datagedreven

De Goudse onderscheidende dienstverlening op het gebied van

waarin ook financieel adviseurs het sterkst zijn. Een belangrijke

risicobeheersing en is door een organisatorische herinrichting

risicomanagement voor mkb-ondernemingen.

voorwaarde voor adviseurs om hun adviesrol ook in de toekomst

onze flexibiliteit en slagkracht vergroot.

25

te kunnen blijven vervullen, is dat de toegankelijkheid van
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Particulier
77%

80%

De omzet van particuliere schadeproducten is na jaren van krimp

premie-inkomen is met 11% gegroeid naar EUR 438,3 mln. (2017:

in 2018 gegroeid (+18%). Zowel autonome groei als de overname

EUR 388,3 mln.).

schadevoorzieningen op basis van best-estimate inzichten naar
14%
4%

van kleine (volmacht)portefeuilles draagt bij aan deze ommekeer.
Vanwege de uitloop bij Leven Indiviueel blijft de omzet van dit

Forse premiegroei in alle markten

soort verzekeringen geleidelijk afnemen.

De premieomzetgroei van EUR 388,3 mln. naar EUR 438,3 mln. is
56%

Zakelijk

Totale premie-inkomen EUR 490,4 mln.

Periodieke premie-inkomen De Goudse N.V.

Premieomzet Goudse Schadeverzekeringen N.V.
26
Via Erkend MKB-adviseurs
(EMA’s) biedt De Goudse

in 2018. Gedurende het afgelopen jaar is gewerkt aan maatregelen
om het rendement van de Verzuimportefeuille structureel te
in 2017 is besloten om deze voorwaarden en tariefsstructuur per

EUR 4,9 mln. negatief (2017: EUR 1,7 mln.). De schadelast op

2019 ook te gaan hanteren voor onze bestaande portefeuille.

motorrijtuigverzekeringen blijft hoog als gevolg van een aantal

Door meer gebruik te maken van risicogebaseerde inzichten

als de verzekeraar voor ondernemers. Van de totale zakelijke

forse bijstellingen van schadedossiers en door een ophoging

verwachten we beter in staat te zijn om voor onze klanten een

schadeportefeuille is inmiddels 39% (2017: 30%) afkomstig van

van de aangehouden voorzieningen naar aanleiding van

passend en hierdoor meer voorspelbaar tarief te kunnen hanteren.

EMA’s.

ervaringscijfers. Het resultaat op Brand werd sterk beïnvloed door

Periodieke
Koopsom
pastpremie
bij onze strategische koers waarin we ons kwalificeren

de storm en diverse grote branden. Ongevallen, Aansprakelijkheid

Expat & Reis

en Rechtsbijstand dragen positief bij aan het resultaat. De

De premieomzet van expat- en reisverzekeringen is gegroeid

volmachtenportefeuille boekte een verlies van EUR 6,8 mln. (2017:

met 8% als gevolg van premieverhogingen voor specifieke

groei is26%
autonoom gerealiseerd, Zakelijk
alsmede door de overname van
77%
Particulier

EUR 1,6 mln. negatief ), voornamelijk door de bijstelling van de

landenrisico’s en de toegenomen vraag via het volmachtkanaal.

(volmacht)portefeuilles, waar ook particuliere verzekeringen

voorzieningen op motorrijtuigverzekeringen en de impact van de

Het technisch resultaat bedraagt ondanks relatief hoge

onderdeel van uitmaakten,
en via ons label De Zeeuwse.
74%

storm.

investeringskosten EUR 3,1 mln. (2017: EUR 0,8 mln. negatief).

Koopsom

Enerzijds ontwikkelde de premie/schadeverhouding zich gunstig,

Groei Inkomen zet door, resultaat op Inkomensproducten

anderzijds leidde aanpassingen in de voorzieningenparameters

uitstekend met Verzuim als aandachtspunt

tot een incidentele bate van EUR 1,3 mln.

Particulier

een grotere groei dan in onze zakelijk portefeuille. Deze sterke

de forse groei van de verzekeringsportefeuilles. De omvang van

Collectief

In het kader van onze langetermijnstrategie houden we ons

Binnen
depremie-inkomen
portefeuille van
Schadeverzekeringen N.V. is
Totale
EURGoudse
490,4 mln.

investeringsniveau relatief hoog. De focus hiervan heeft in

de premieomzet van EUR 438,3 mln. als volgt verdeeld.

52

26

Periodieke
premie

14% gelegen op het verbeteren van de digitale
2018 met name

Hoewel de omzetgroei op de Collectieve Inkomensproducten

omgeving voor onze klanten en adviseurs.
Inkomen Daarnaast zijn

breed gedragen wordt, is Verzuim met een toename van 14%

De Zeeuwse

Expat
& Reis
verzekeringstechnische systemen
verder
geoptimaliseerd, onder

de uitschieter. Deze groei wordt onder andere gedreven vanuit

Bij De Zeeuwse nam de premieomzet zowel voor de schade- als

4%

26%

Zaakschade

De Zeeuwse
andere door56%
toepassing van cloud-technologie
en het gebruik van

20%

Zakelijk

Totale premie-inkomen EUR 438,3 mln.

Individueel

512,5 FTE (2017: 512,3 FTE). Het aantal tijdelijke medewerkers nam

premie-aanpassingen (experience rating en sluittarief) en een

inkomensportefeuille toe met 21% naar EUR 62,7 mln. (2017:

toename van de verzekerde loonsommen bij bestaande klanten.

EUR 51,3 mln.). Deze autonome omzetgroei laat zien dat met name

De omzet op onze WIA/WGA-portefeuille is verder toegenomen,

de regionale positionering alsmede de agrarische propositie goed

met name vanuit de groei op specifieke verzekeringsoplossingen

aansluit bij de klantwens. Het technisch resultaat bedraagt

en aanvullende diensten voor onze klanten.

EUR 1,2 mln. negatief (2017: EUR 4,8 mln.), met name veroorzaakt

Collectief

77%

80%

Het aantal vaste medewerkers van De Goudse ultimo 2018 is
toe van 47,8 FTE naar 50,6 FTE door onder andere ondersteuning

23%

Particulier

mendix-applicaties.

door de afgelopen jaar sterk toegenomen schadelast op Verzuim,

Premieomzet Goudse Schadeverzekeringen N.V.

Met 3% groei nam de omzet op de Individuele Inkomens-

van de interne bezetting (flexibele schil) en tijdelijke invulling van

twee grote brandschades en de storm.

De verhouding tussen zakelijke en particuliere premie in 2018

portefeuille boven verwachting toe (2017: 1%). In een

14% aan 2017. Het aandeel Inkomen is 2 procentpunt
is vrijwel gelijk
Zaakschade
26%

competitieve markt weten adviseurs en klanten onze producten

RESULTATEN GOUDSE LEVENSVERZEKERINGEN N.V.

RESULTATEN GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V.

gedaald, terwijl het aandeel vanInkomen
zowel Zaakschade als

goed te waarderen.

Het netto resultaat van Goudse Levensverzekeringen N.V. was

Het netto resultaat van Goudse Schadeverzekeringen N.V.

& Reis
De Zeeuwse met 1 procentpunt isExpat
toegenomen.

vacatures.

bedraagt EUR 20,2 mln. (2017: EUR 14,2 mln.) bij een technisch
resultaat van EUR 23,4 mln. (2017: EUR 11,8 mln.). De

4%

56%

De Zeeuwse

Sterke groei Zaakschade, resultaat negatief beïnvloed door storm
Totale premie-inkomen EUR 438,3 mln.

EUR 16,9 mln. (2017: EUR 22,9 mln.) bij een technisch resultaat
Het technisch resultaat op de Inkomensportefeuille bedraagt

van 18,2 mln. (2017: EUR 19,5 mln.). Gunstige ontwikkelingen

EUR 33,4 mln. (2017: EUR 7,7 mln.). Bij Inkomen Individueel

op het gebied van sterfte en een, mede door incidentele

resultaattoename wordt vooral veroorzaakt door gunstige schade-

en bijstelling voorzieningen

ontwikkelde de schaderatio zich gunstig als gevolg van een

verkooptransacties gedreven, resultaat op intrest dragen in

ontwikkelingen op de diverse Inkomensproducten (exclusief

De premieomzet van Zaakschade is in 2018 gegroeid in zowel

beperkte toename van het aantal langdurige schades in

belangrijke mate bij aan dit resultaat.

Verzuim). Het resultaat bij de Zaakschadeproducten is per saldo

de provinciale portefeuille (16%) als de volmachtportefeuille

combinatie met een groeiende portefeuille. Op WGA-erv blijft de

negatief. De storm Friederike van 18 januari 2018, de schade-

(14%). Deze groei is zichtbaar voor alle producten. Hieraan ligt

uitloop op oude schadejaren bijzonder positief. Met name de

Het totale premie-inkomen is in 2018 gestegen met 4% naar

ontwikkelingen op Motor WA en diverse grote letselschades en

voornamelijk autonome groei uit nieuwe productie ten grondslag,

uitstroom richting IVA ontwikkelt zich veel gunstiger dan verwacht.

EUR 78,3 mln. (2017: EUR 75,4 mln.) door een toename in omzet

maar ook de uitbreiding van het aantal volmachten.

Ook op WIA was de uitloop positief, hoewel het resultaat op

vanuit koopsommen.

branden zijn hier debet aan, in combinatie met een bijstelling van
26

verslechterde schadeontwikkeling tot een verlies van EUR 2,9 mln.

Het technisch resultaat op de provinciale verzekeringen bedraagt

De reguliere kosten zijn in 2018 toegenomen, mede als gevolg van

gedaald naar 14% (2017: 15%).

EUR 6,1 mln. die in 2018 is vrijgevallen, leidt de verder

risicomanagement aan mkb-ondernemingen. Deze ontwikkeling

Individueel
De23%
particuliere portefeuille
groeide in 2018 met 18% (2017: 2%),

80%

Ondanks de ultimo 2017 opgenomen verliesvoorziening van

onderscheidende dienstverlening op het gebied van

Zakelijk

de reguliere kosten als percentage van de omzet is in 2018 verder

Het resultaat op Verzuim blijft ook in 2018 een punt van aandacht.

verbeteren. Na het invoeren van een risicogebaseerd sluittarief

Hogere kostenniveaus, maar verbeterde kostenratio’s door
20% premie
toegenomen

De Zeeuwse

Totale premie-inkomen EUR 438,3 mln.

toegenomen
met een groei van 12% (2017:13%).
52

74%

Zaakschade
Expat & Reis

Het premie-inkomen van de zakelijke producten is in 2018 verder

Particulier

aanleiding van tariefsaanpassingen.
26%

Inkomen

zowel gerealiseerd in de zakelijke als de particuliere portefeuille.

26%

Collectief

de gehanteerde parameters ten behoeve van het vaststellen van

dit product grotendeels verklaard wordt vanuit het aanpassen

de voorzieningen. De solvabiliteitsratio is 177% (2017: 190%) en

van de gehanteerde parameters voor het bepalen van de

ligt ruim boven het targetniveau van het kapitaalbeleid. Het totale

De periodieke premieomzet daalde met 5% naar EUR 52,0 mln.
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(2017: EUR 54,8 mln.) vanwege een afnemende portefeuille van

DE GOUDSE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2018

52

individuele levensverzekeringen. In de individuele levenmarkt

Zakelijk

26%

is een afnemende omzetontwikkeling kenmerkend. Omzetgroei
26
Particulier
74%

een goed eerste halfjaar en een slecht vierde kwartaal. Dit zorgde

is gerealiseerd bij de collectieve levensverzekeringen waar de

voor een negatieve performance van onze aandelenportefeuille

premieomzet is toegenomen met 16% naar EUR 12,1 mln.

van 10%. Een goede performance is behaald met de beleggingen

Periodieke
premie

(2017: EUR: 10,4 mln.).
Totale premie-inkomen EUR 490,4 mln.

Koopsom

KAPITAAL- EN
LIQUIDITEITSMANAGEMENT

De aandelenmarkten hebben een wisselend jaar achter de rug met

in hypotheekfondsen en vastgoed, waarbij het rendement
respectievelijk 1% en 16% was.

KAPITAALBELEID
De Goudse streeft naar een solide kapitaalbasis die bijdraagt

Premieomzet

Periodieke premie

52

kelijk 20%

Zakelijk

rticulier

Particulier

23%

Individueel

26

Collectief

Target

Realisatie
2018

Realisatie
2017

aan de doelstellingen van de organisatie. De doelstelling van

Groep

165%

233%

236%

het kapitaalbeleid is tweeledig. Enerzijds moet dit beleid ervoor

Leven

150%

201%

198%

zorgen dat voor zowel de Goudse groep als het schade- en

Schade

150%

177%

190%

levenbedrijf een solide kapitaalbasis wordt behouden of dat deze

Target vs realisatie onder Solvency II

basis hersteld kan worden, ook als bepaalde stressscenario’s
77%

80%

Periodieke
premie

ln.

Koopsom

zich voordoen. Anderzijds draagt het kapitaalbeleid bij aan het

DIVIDENDBELEID

bereiken van de strategische doelstellingen, in overeenstemming

De Goudse heeft besloten om met ingang van 2017 het dividend

met de gedefinieerde risicobereidheid.

tijdelijk aan te passen naar 35% van het netto resultaat na
betaling van het dividend op financieringspreferente aandelen.

Premieomzet Goudse Levensverzekeringen N.V.

14%
kelijk4%

rticulier

bij een dochtermaatschappij effectief in te zetten voor de groep,

percentage van 35% een extra dividenduitkering voorgesteld van

waardoor de strategische mogelijkheden worden vergroot.

EUR 5,5 mln. De achtergronden hiervan worden hierna uitgelegd in

De Goudse heeft in het kapitaalbeleid een bovengrens benoemd

de paragraaf ‘Wijziging aandeelhouderschap’. Voor Schade is het

hoger intrestresultaat vanuit incidentele beleggingsopbrengsten
De Zeeuwse

waarboven sprake is van een surplus dat kan worden uitgekeerd

dividendpercentage 25% van de netto winst en voor Leven 100%.

aan de groep.

Hiervan kan worden afgeweken als de solvabiliteit of toekomstige

Het resultaat wijkt in positieve zin af van de verwachting door een

Expat & Reis

77%

56%

Over het resultaat van 2018 wordt in aanvulling op het payout-

Zaakschade
23%
is per
saldo uitgekomen Individueel
op EUR 18,2 mln. (2017: EUR 19,5 mln.).
Inkomen
Collectief

Het technische resultaat van Goudse Levensverzekeringen N.V.
26%

Het kapitaalbeleid is erop gericht om kapitaal dat ‘overtollig’ is

en minder nabestaandenpensioenen bij ANW. De afnemende

visie hiertoe aanleiding geven.

individuele levenportefeuille vraagt discipline voor een blijvende
Totale premie-inkomen EUR 438,3 mln.
beheersing van het kostenniveau.

De solvabiliteitseisen hebben de volgende zones in de groep en in
WIJZIGING AANDEELHOUDERSCHAP

het schade- en levenbedrijf:
RESULTATEN VAN LANSCHOT CHABOT

In 2016 hebben vijf familieaandeelhouders, die indirect
Interne
norm

De Goudse heeft een 51%-belang in Van Lanschot Chabot (VLC).

akschade

VLC heeft een bruto resultaat voor belastingen gerealiseerd van

omen

pat & Reis

Zeeuwse

Interventieniveau

Surplusniveau

De Goudse vertegenwoordigden, aangegeven hun belang in

Groep

125%

165%

145%

210%

de familievennootschap te willen verkopen. Na een intensief

EUR 35,7 mln. (2017: EUR 35,2 mln.). VLC heeft op 1 januari 2017

Leven

115%

150%

130%

175%

traject heeft dit tot een overeenkomst geleid waarbij De Goudse

Mandema & Partners overgenomen en in 2018 heeft de integratie

Schade

115%

150%

130%

175%

N.V. op 2 januari 2017 eigen aandelen heeft ingekocht. Met de

gevolg van reorganisatiekosten en externe inhuur ter vervanging

Interne norm, target en interventieniveaus onder Solvency II

opbrengst hiervan heeft de familievennootschap samen met een
aantal bestaande aandeelhouders een gedeelte van het belang

van langdurig zieke werknemers hebben het resultaat negatief

SOLVABILITEITSPOSITIE

van de vertrekkende aandeelhouders gekocht. Tijdens deze

beïnvloed.

De solvabiliteitsratio is gebaseerd op de standaardformule

transactie zijn ook twee leden van de vierde generatie toegetreden

van Solvency II. De Goudse is vooralsnog niet van plan om een

als aandeelhouder. In combinatie met deze transactie heeft

In februari 2019 is met Van Lanschot Kempen overeengekomen

(gedeeltelijk) intern model te ontwikkelen. Ook de interne sturing

De Goudse eind 2016 een vijfjarige Tier 3-kapitaalsfaciliteit

om het 51%-belang van De Goudse in Van Lanschot Chabot

wordt gebaseerd op de standaardformule. Bij de berekeningen is

aangetrokken van EUR 10 mln.

Holding B.V. uit te breiden naar een 100%-belang.

rekening gehouden met de ultimate forward rate (UFR 4,05%), de

ONTWIKKELING BELEGGINGEN

volatility adjuster (VA, 24 basispunten opslag) en de credit rate

Aanvullend is de familievennootschap met de vertrekkende

adjustment (CRA, 10 basispunten afslag).

aandeelhouders een gefaseerde uitkoop van hun resterende
belang overeengekomen. Deze uitkoop wordt gerealiseerd door

De Europese Centrale Bank heeft in 2018 besloten om het
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een gezamenlijk belang van tussen de 20% en 25% in

EUR 1,9 mln. (2017: EUR 0,8 mln.) en een omzet behaald van

verder vorm gekregen. Incidentele lasten van EUR 1,8 mln. als

n.

Target

opkoopprogramma voor obligaties te beëindigen. Dit heeft ervoor

Ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteitsratio van De Goudse N.V.

Goudse Verzekeringen B.V. vanuit reguliere dividenduitkeringen

gezorgd dat de risico-opslagen op obligaties zijn gaan stijgen. De

233%. Daarmee ligt de ratio ruim boven het targetniveau.

die worden ontvangen van De Goudse N.V. Hiertoe is besloten

marktrente voor vastrentende waarden met langere looptijden

de payout-ratio met ingang van 2017 tijdelijk te verhogen van

is ongeveer 0,1% gedaald. De stijging van de risico-opslagen

30% naar 35%. Deze verhoging stopt zodra de vertrekkende

zorgde voor een daling van de overwaarde van onze vastrentende

aandeelhouders volledig zijn uitgekocht. Dit laatste zal het geval

beleggingsportefeuille, de performance van de vastrentende

zijn in de loop van 2019.

waarden was licht positief (0,5%). De effectieve rentevoet
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bedraagt 2,9% en is in 2018 met 0,1% gedaald.
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Ook is recent een derde lid van de vierde generatie toegetreden

houdt De Goudse voor liquiditeitsdoeleinden kredietfaciliteiten

als aandeelhouder.

aan bij Leven (EUR 15 mln.), bij Schade (EUR 25 mln.) en op

RISICOMANAGEMENT

groepsniveau (EUR 7 mln.). De liquiditeitspositie van het schadeIn 2018 is EUR 7,6 mln. van de EUR 35 mln. van de

en levenbedrijf is zeer gezond, aangezien De Goudse een hoog

financieringspreferente aandelen ingekocht. De resterende

niveau van liquide beleggingen aanhoudt in de beleggingsmix,

EUR 28 mln. is verlengd voor 6 jaar.

waaronder snel liquide te maken overheidsobligaties met een

INLEIDING

zorgen dat de solvabiliteitspositie van De Goudse adequaat is

hoge kredietwaardigheid.

De Goudse loopt als verzekeringsmaatschappij allerlei risico’s

in relatie tot het risicoprofiel en de operationele omgeving. Ieder

EIGEN VERMOGEN

en beheerst die voor haar klanten en andere belanghebbenden.

jaar vindt een herijking van de strategische doelstellingen en

Het eigen vermogen op basis van de statutaire boekwaarde

Enerzijds gaat het om risico’s die horen bij de uitvoering van

(risico)strategie plaats, waarbij doelstellingen ten aanzien van

waarderingsgrondslagen nam in 2018 toe naar EUR 363,4

het verzekeringsbedrijf, anderzijds ontstaan risico’s vanuit de

zowel prestaties als risico’s worden vastgesteld.

mln. (2017: EUR 352,9 mln.). Deze toename wordt grotendeels

omgeving van De Goudse en vanuit de manier waarop De Goudse

veroorzaakt door de bijschrijving van het netto resultaat over 2018

is georganiseerd en haar processen zijn ingericht.

Het team Riskmanagement & Compliance houdt toezicht
op de risicobeheersing in de dagelijkse bedrijfsvoering. Via

van EUR 36,2 mln., de onttrekking van dividend in 2018 van
EUR 18,2 mln. en de inkoop van financieringspreferente aandelen

Het bestuur van De Goudse is verantwoordelijk voor de opzet

beleidsdocumenten wordt gewaarborgd dat de risicobereidheid

van EUR 7,6 mln.

en werking van de interne risicobeheers- en controlesystemen,

die op strategisch niveau is vastgesteld, wordt vertaald naar

op zo’n manier dat de risico’s worden beheerst binnen de

beheersmaatregelen op tactisch/operationeel niveau.

risicobereidheid die De Goudse heeft gedefinieerd.

De risicobereidheid wordt onder andere vertaald naar

Het rendement op eigen vermogen was in 2018 10,1%

kapitaalbeleid en vervolgens naar risicobudgetten en

(2017: 9,9%).
De Goudse heeft een risicomanagementsysteem ingericht. Dit is

risicolimieten. De budgetten en limieten dienen als basis voor de

Het eigen vermogen op marktwaardegrondslagen bedraagt

bestemd voor het systematisch onderkennen, meten, bewaken

monitoring door het team Riskmanagement & Compliance, waarbij

EUR 459,3 mln. en bestaat uit:

en beheren van – en rapporteren over – de belangrijkste risico’s

er zo nodig wordt bijgestuurd. Daarnaast worden eventuele

–– EUR 399,9 mln. Tier 1-vermogen;

waaraan De Goudse nu of in de toekomst wordt blootgesteld.

nieuwe of opkomende risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en

–– EUR 49,5 mln. Tier 2-vermogen;

In de jaarrekening staat een nadere beschrijving van de risk-

meegenomen in de monitoring van het algehele risicoprofiel.

–– EUR 9,9 mln. Tier 3-vermogen.

governance-structuur, het risicoprofiel en de ontwikkelingen in
2018.

De risicomanagementorganisatie omvat het geheel aan

Hiermee is er nog de nodige ruimte om vermogen aan te trekken in
Tier 2 en 3.

Risicomanagementorganisatie

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN RISICOMANAGEMENT IN 2018

governance en beleidsmaatregelen dat erop is gericht om alle

–– In 2018 heeft het Bestuur samen met Risk Management de

risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten zo goed

AANWEZIG VERMOGEN

Strategische Risico Analyse (SRA) uitgevoerd. Het risicobeeld

mogelijk te managen en te voorkomen dat de risicopositie

Het aanwezig vermogen nam in 2018 af naar EUR 448,5 mln.

van de strategische risico’s is in zijn totaliteit ongeveer gelijk

en de hieruit voortkomende verliezen de winstgevendheid of

gebleven.

solvabiliteit van De Goudse ernstig in gevaar brengen.

(2017: EUR 451,0 mln.). Kapitaalgeneratie in het schadebedrijf
(EUR 7 mln.) en levenbedrijf (EUR 18 mln.) droeg positief bij.

–– In 2018 heeft het Bestuur het bestuurslid Verzekeringen en

Daartegenover staan dividenduitkeringen van EUR 20 mln. en de

Operatie aangewezen als data-eigenaar. Er is een stuurgroep

inkoop van financieringspreferente aandelen van EUR 7,6 mln.

datakwaliteit ingericht o.a. ten behoeve van de structurele

De inrichting van de risicomanagementorganisatie is gebaseerd
op het ‘Three lines of defence’ risicobeheersingsmodel.

inbedding van de audittrail. De rol van datakwaliteitofficer

Risk-governancestructuur

LEVERAGE

is in de eerste lijn belegd. Het datakwaliteitsbeleid is in het

Het Bestuur heeft de integrale managementverantwoordelijkheid

Double leverage is de ratio tussen de som van het eigen vermogen

vierde kwartaal 2018 herijkt.

voor alle activiteiten van De Goudse, waaronder het vaststellen,
uitvoeren, monitoren en bijstellen van het algehele beleid.

van de verzekeringsentiteiten en het eigen vermogen van de

–– De Riskmanagement- en de Compliance-sleutelfuncties zijn

groep. De Goudse streeft naar een double leverage onder de

eind 2017 bij verschillende functionarissen belegd. Ook zijn

De operationele aansturing van de tweedelijns-risicomanagement-

110%. Ultimo 2018 bedraagt de double leverage van De Goudse

de charters van beide functies gesplitst. In 2018 is een nieuwe

functie is belegd bij de bestuurder Financiën en Risk. De Raad van

86%.

sleutelfunctionaris voor Riskmanagement benoemd.

Commissarissen (RvC) houdt hierop toezicht.

–– De Goudse heeft de verantwoordelijkheid voor de Actuariële
LIQUIDITEITSBELEID EN -POSITIE

Functie intern belegd. De Actuariële Functie en Financial Risk

Strategische Risico Analyse (SRA)

De Goudse wil altijd aan haar toekomstige verplichtingen

Officer zijn vanaf het tweede kwartaal 2018 bij verschillende

Om de risico’s en kansen te identificeren die passen bij de

voldoen. Daarom streeft De Goudse een hoge liquiditeit

functionarissen belegd.

vastgestelde strategische richting, heeft het bestuur in 2018

na in haar beleggingsportefeuilles. Ook wordt jaarlijks een
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een SRA uitgevoerd. Het doel van deze SRA is het identificeren,

liquiditeitsprognose voor de middellange termijn opgesteld.

RISICOMANAGEMENTSYSTEEM

analyseren en vaststellen van de risico’s die de meeste impact

Op basis van deze prognose wordt de liquiditeitsbehoefte in

De Goudse heeft een uitgebreid risicomanagementsysteem om

hebben op de (strategische) doelstellingen. De risico’s zijn

kaart gebracht en een passende liquiditeitsbuffer geformuleerd

zowel financiële als niet-financiële risico’s te identificeren, meten,

opgenomen in het Own Risk & Solvency Assessment.

voor de periode van het Middellange Termijn Plan. Daarnaast

evalueren en beheren. Het systeem is er ook op gericht ervoor te
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Own Risk & Solvency Assessment (ORSA)

De onderstaande figuur toont de SCR per risicocategorie op

Tot slot

De Goudse heeft een ORSA uitgevoerd op de groep als geheel en

groepsniveau ultimo 2018 en ultimo 2017.

In het hoofdstuk Risicomanagement in de jaarrekening wordt het
risicomanagement verder toegelicht.

haar verzekeringsentiteiten Goudse Levensverzekeringen N.V. en
Goudse Schadeverzekeringen N.V.
2018

Risicorapportages

5%
12%
4%
11%

Met verbeterde risicorapportages wordt gerapporteerd over
het risicoprofiel van De Goudse, ter ondersteuning van de
besluitvorming van het management. De rapportages bevatten

Solvency Capital Requirement
(single risks)
29%
36%

11% 12%

2017

samen de kerninformatie voor de sturing en beheersing van de
risico’s van De Goudse:

32%

–– managementrapportage: geeft inzicht in de financiële

5%

7%

36%

Gouda, 20 maart 2019

Marktrisico

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester, voorzitter

Tegenpartijrisico

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

Zorg

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

Leven

M.P. (Marcel) Moons RA

Schade

drs. R.C. (Robbert) Prins

Operationeel risico

en niet-financiële ontwikkeling van De Goudse en haar
bedrijfsonderdelen;
–– risicomanagementrapportage: geeft inzicht in het risicoprofiel

SCR-verdeling De Goudse N.V.

van De Goudse en de wijze waarop met name de risico’s
die buiten de risicobereidheid vallen worden beheerst en

Verzekeringstechnisch risico

gemitigeerd, op strategisch, tactisch en operationeel niveau,

De belangrijkste verzekeringstechnische risico’s binnen

door Bestuur, management en de operationele teams; deze

het levenbedrijf zijn het kortleven- en langlevenrisico en

rapportage bevat een onafhankelijk oordeel van iedere

het kostenrisico. Het sterfterisico wordt verkleind door het

tweedelijns-sleutelfunctiehouder;

combineren van het kortleven- en langlevenrisico en door een

–– balansmanagement-kwartaalrapportage: toont de wijze

excedent- en een catastrofe-herverzekeringscontract. Het vereist

waarop De Goudse haar specifieke balansposities en daaraan

kapitaal neemt jaarlijks af door krimp van de portefeuille.

gerelateerde risico’s (inclusief beleggingen) adequaat

Het verzekeringstechnisch risico is ook gedaald door een

beheerst.

gehanteerd afwijkend vervalscenario bij de berekening van het
royementsrisico.

RISICOBEREIDHEID
De Goudse stelt de risicobereidheid vast zodat het risicoprofiel

De belangrijkste verzekeringstechnische schaderisico’s

binnen de door het Bestuur goedgekeurde grenzen kan worden

zijn gerelateerd aan het invaliditeitsrisico en het premie- en

beheerst. De risicobereidheid beschrijft het risiconiveau dat

reserverisico. Deze risico’s hebben vooral hun weerslag op

De Goudse bereid is te nemen om de strategische doelen te

de producten WGA-flex, AOV, Verzuim, Motorrijtuig en Brand.

realiseren, met een goede balans tussen risico en rendement. De

Beheersingsmaatregelen richten zich op herverzekering,

risicobereidheid dekt zowel financiële als niet-financiële risico’s.

aanpassing van voorwaarden en de toepassing van experience
rating.

RISICOPROFIEL
Het aanwezig vermogen is licht gedaald en de Solvency Capital

Marktrisico

Requirements (SCR) is licht gestegen. De SCR-ratio is daardoor

Het marktrisico is in 2018 fors gedaald, voornamelijk door afname

gedaald naar 233% (2017: 236%). De SCR-ratio is gevoelig voor

van het aandelenrisico en het spreadrisico. De beleggingen in

het tot nihil reduceren van de volatiliteitsaanpassingen. Ook als

reguliere aandelen en obligaties zijn afgebouwd.

geen rekening wordt gehouden met de VA- en UFR-opslag op de
rentetermijnstructuur ligt de solvabiliteitsratio van De Goudse

Tegenpartijrisico

boven het targetniveau van 165%.

Het tegenpartijrisico is het risico op verliezen, of op een
ongunstige verandering in de financiële situatie, als gevolg

De totale SCR bedraagt ultimo 2018 EUR 192,7 mln.

van onverwachte wanbetaling of verslechtering van de

(2017: EUR 190,9 mln.).

kredietwaardigheid van tegenpartijen van De Goudse. Uitbreiding
van beleggingen in hypotheekfondsen heeft gezorgd voor een
verhoging van het tegenpartijrisico.
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‘GOUDA NOG
LEUKER EN
LEVENDIGER
MAKEN’

MARCEL MOONS

Bestuurslid - Verzekeringen
en Operatie

‘Als Genootschap Graaf Floris de vijfde steunen wij particuliere initiatieven
die helpen om Gouda nog leuker en levendiger te maken. We hebben een
stuk of dertig leden: Goudse ondernemers die betrokken zijn bij de stad
en ieder tussen de duizend en tweeduizend euro per jaar bijdragen. Eén
keer per jaar vragen wij mensen met een initiatief om zich bij ons te melden
en hun initiatief te presenteren aan een onafhankelijke jury tijdens een
selectieavond. Zij kunnen dan een substantieel bedrag winnen.’
‘Het genootschap is meer dan dertig jaar geleden gestart, met als eerste
doel om de Goudse kaasmarkt te ondersteunen. De vader van Geert
Bouwmeester was een van de oprichters van het Genootschap. Geert is zelf
penningmeester geweest. Ik heb die rol van hem overgenomen. Hij zei: je
bent een Gouwenaar, De Goudse zit in Gouda, veel van onze medewerkers
wonen hier, en we willen als De Goudse ook onze maatschappelijke
rol invullen. Kortom, het zou mooi zijn als jij daar eens energie in gaat
steken. Daarnaast is er ook ondersteuning van de evenementen- en
communicatieorganisatie van De Goudse, en onze directeur Commercie
Bernardo Walta is al jaren de host van het jaarlijkse evenement in de
Spiegeltent, waar de selectie en prijsuitreiking plaatsvinden.’
‘Als Gouwenaar vind ik het prachtig dat ik me voor het genootschap
kan inzitten. We hebben veel mooie initiatieven mogen steunen die
Gouda echt op de kaart zetten. Recent waren dit bijvoorbeeld Gouda
Kaasstad, de Goudse ijsbaan, Gouda bij Kaarslicht, de Goudse Singels
Swim en het Riverdale dance-evenement. Je zou denken dat dit door de
gemeente geregeld en gesponsord wordt, maar dat is zeker niet altijd zo.
Veel evenementen zijn particuliere initiatieven, vaak van maar een paar
mensen, die dit heel professioneel aanpakken en er veel tijd in steken.
Dat moet je als stad koesteren.’
34

Meer weten? Ga naar gfd5.nl
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JAARREKENING
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
VOOR WINSTVERDELING
(bedragen x EUR 1.000)

31 december
2018

31 december
2017

ACTIVA x EUR 1.000)
(bedragen
Immateriële vaste activa

28.434

b1

31.699

b2

–– voor eigen gebruik
–– overige terreinen en gebouwen

18.033

18.152

9.924

8.899
27.957

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

31 december
2017

PASSIVA

Beleggingen
Terreinen en gebouwen

31 december
2018

Groepsvermogen

b17

Gestort en opgevraagd kapitaal

55.719

55.719

Agioreserve

24.619

30.769

Herwaarderingsreserve
Overige reserves
27.051

Onverdeelde winst

30.119

29.028

219.026

205.944

33.941

31.467
363.424

b3

–– groepsmaatschappijen en deelnemingen

1.470

1.257

Overige financiële beleggingen
–– aandelen en participaties in beleggingsfondsen

b4

453.279

389.113

–– obligaties

b5

1.186.639

1.307.008

–– vorderingen uit hypothecaire leningen

b6

56.240

64.482

–– vorderingen uit andere leningen

b7

157.185

156.201

–– deposito's bij kredietinstellingen

b8

15.000

–

–– polisbeleningen

b9

180

273

Depots bij verzekeraars

b10

Aandeel derden in groepsvermogen

b18

Achtergestelde schulden

b19

Technische voorzieningen

b20

352.927

6.445

5.584

369.869

358.511

59.402

59.328

Voor niet-verdiende premies en lopende risico's
–– bruto

29.941

–– aandeel herverzekeraars

-3.037

33.391
-1.452
26.904

1.868.523

1.917.077

154

908

1.898.104

1.946.293

31.939

Voor levensverzekering
–– bruto

955.397

–– aandeel herverzekeraars

981.770

-5.085

-3.890
950.312

Beleggingen voor risico van polishouders en spaarkasbeleggingen

434.671

b11

519.095

Voor te betalen schade / uitkeringen
–– bruto

Vorderingen
Vorderingen uit directe verzekering op

–– tussenpersonen

7.090

6.109

Vorderingen uit herverzekering

1.884

1.143

14.612

–– bruto

b14

3.215

Liquide middelen

b15

85.774

Overige overlopende activa

waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen
–– bruto

b20

434.675

519.100

66.667

Voorzieningen

b21

18.260

21.695

69.806
Schulden

b16

22.811

25.713

7.510

Schulden uit directe verzekering

11.606

b22

58.495
4.402

4.798

b23

28.390

30.088

Schulden uit herverzekering

30.321

37.319

2.515.202

2.633.266

Overige schulden

Overlopende passiva

38

520
1.553.599

3.139

88.989

Lopende rente en huur

270
1.526.758

Technische voorzieningen voor spaarkassen en verzekeringen
29.054

Overige activa
Materiële vaste activa en voorraden

543.260

Voor winstdelingen en kortingen

11.156
34.683

Overlopende activa

-225.821
549.272

10.646

b13

769.081

-252.366

–– aandeel herverzekeraars

11.097

Overige vorderingen

801.638

b12

–– verzekeringnemers

977.880

b24

67.334

91.287

102.220

14.951

18.813

2.515.202

2.633.266
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER
2018 - TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

(bedragen x EUR 1.000)

(bedragen x EUR 1.000)

2018

2017

Verdiende premies eigen rekening

2018
Verdiende premies eigen rekening

Bruto
premies
(bedragen
x EUR 1.000)

s1

438.335

Uitgaande herverzekeringspremies

s2

-96.256

388.280
342.079

-95.651

292.629

2017

l1

Bruto premies

78.288

Uitgaande herverzekeringspremies

-5.702

75.383
72.586

-4.703

70.680

Wijziging technische voorziening niet-verdiende premies
Opbrengsten uit beleggingen

en lopende risico’s
–– bruto

3.449

–– aandeel herverzekeraars

1.585

-4.990
5.034

347.113

-100

Opbrengsten uit andere beleggingen
-5.090

287.539

Opbrengsten uit beleggingen

–– terreinen en gebouwen

l2

36

–– overige beleggingen

l3

42.613

Gerealiseerde winst op beleggingen

l4

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

l5

613

39.997

Overige technische baten eigen rekening

l6

3.306

6.429

Uitkeringen eigen rekening

l7

35
42.649
8.304

45.401
50.953

45.436
7.093

52.529

Opbrengsten uit andere beleggingen
–– terreinen en gebouwen

508

–– overige beleggingen

s3

Gerealiseerde winst op beleggingen

s4

20.349

454
20.857
2.662

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

21.042
23.519

21.496
1.751

1.087

23.247

2.347

–– bruto
Overige technische baten eigen rekening

1.973

s5

668

Schaden eigen rekening

-174.746

–– aandeel herverzekeraars

3.720

-214.101
-171.026

1.212

-212.889

Wijziging technische voorziening eigen rekening
–– bruto

Schaden
–– bruto

s6

-285.348

–– aandeel herverzekeraars

s7

40.158

-264.435
-245.190

39.010

113.344

–– aandeel herverzekeraars

1.195

96.592
114.539

1.826

98.418

-225.425
Winstdeling en kortingen

-2.016

l8

-3.095

Wijziging voorziening voor te betalen schaden
–– bruto

s6

-32.556

–– aandeel herverzekeraars

s7

26.545

Bedrijfskosten

-19.840
-6.011

-251.201

27.478

7.638

-217.787

Acquisitiekosten

l9

Wijziging overlopende acquisitiekosten
Bedrijfskosten
Acquisitiekosten

s8

-67.823

-60.756

afschrijvingen bedrijfsmiddelen

l10

Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars

afschrijvingen bedrijfsmiddelen

s9

-49.660

Provisie en winstdeling ontvangen van herverzekeraars

s10

29.902

Beleggingslasten

s11

Beheerskosten en rentelasten

-1.818

-2.647

-62

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

295

-11.496
-11.893

659

-957

-3.280

-13.484

35.507

-72.619

Beleggingslasten

l11

Beheerskosten en rentelasten

-802

Gerealiseerd verlies op beleggingen

-155

-787
-4.067

-501
-636

-6.054

-400

-901

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

l12

Overige technische lasten eigen rekening

l13

-1.778

-2.951

-573

Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen

-5.680

-11.404

Resultaat technische rekening levensverzekering

18.221

19.485

-337

-655

Aan niet-technische rekening toegerekende opbrengst uit beleggingen

-4.515

-9.475

Resultaat technische rekening schadeverzekering

23.368

11.791

s12

-9.892

-47.370
-87.581

-574

Gerealiseerd verlies op beleggingen

40

-829
-2.296

Beheers- en personeelskosten;

Beheers- en personeelskosten;

Overige technische lasten eigen rekening

-963
-1.333

-30.426

-678
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2018

NIET-TECHNISCHE
REKENING

(bedragen x EUR 1.000)

(bedragen x EUR 1.000)

2018
Resultaat technische rekening schadeverzekering

23.368

Resultaat
(bedragen technische
x EUR 1.000)rekening levensverzekering

18.221

2017

31.276

34.355

3.749

3.618

966

1.457

Afschrijving rentestandkorting

1.945

2.816

Afschrijving acquisitiekosten

1.389

1.875

Verleende rentestandkorting

-256

-150

Correcties voor:
Afschrijving immateriële vaste activa
Afschrijving materiële vaste activa

Toegerekende opbrengst uit beleggingen:
–– overgeboekt van technische rekening schadeverzekering

4.515

–– overgeboekt van technische rekening levensverzekering

5.680

9.475
11.404

Resultaat toegerekende opbrengsten uit beleggingen

10.195

20.879

Resultaat uit verzekeringstechnische deelnemingen

51.784

52.155

Activering acquisitiekosten

Andere baten

r1

37.490

36.323

Andere lasten

r2

-41.244

-41.943

48.030

46.535

-10.764

-11.954

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

37.266

34.581

Resultaat aandeel derden

-1.015

-226

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

-55

-57

Mutatie technische voorzieningen eigen rekening

-29.864

-43.426

Mutatie technische voorzieningen risico polishouders

-84.425

-58.228

-3.435

9.404

Mutatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie overlopende activa/passiva

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

r3

2017

36.251

19.485
41.589

Resultaat technische rekening

2018
Resultaat na belastingen

11.791

Mutatie uit hoofde van herwaardering beleggingen
Overige mutaties

-5.629

-7.615

-10.933

12.087

3.136

53.867

27.328

-52.549

861
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Kasstroom uit operationele activiteiten

-58.972

-42.321

Investeringen en aankopen
Resultaat na belastingen

36.251

34.355

Immateriële vaste activa

-484

-32.907

Terreinen en gebouwen

-104

-694

-163.182

-136.929

-1.042

-2.971

–

36

Overige financiële beleggingen
Materiële vaste activa
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
Immateriële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Overige financiële beleggingen
Depots bij verzekeraars
Materiële vaste activa
Saldo mutatie beleggingen voor risico van polishouders

–

473

211.003

168.761

754

102

–

5

56.849

93.611

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Inkoop aandelen
Afschrijving agio/disagio achtergestelde schuld
Betaalde dividenden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

103.794

89.487

-7.578

-20.931

74

70

-18.211

-11.734
-25.715

-32.595

19.107

14.571

Stand primo boekjaar

66.667

52.096

Mutatie boekjaar

19.107

14.571

Stand ultimo boekjaar

85.774

66.667

Mutatie liquide middelen

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:
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ALGEMENE TOELICHTING BIJ
DE JAARREKENING

1. ALGEMEEN
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele
valuta van de onderneming. Bedragen zijn vermeld in duizenden
euro’s, tenzij anders is aangegeven.
De Goudse N.V. is houdstermaatschappij van een schade-

–– Automatiseringsmaatschappij Gouda B.V., Gouda
(KvK 29018736);
–– Assurantiemaatschappij Hollandia anno 1924 N.V., Gouda

uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. De statutaire

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop

directieleden, andere sleutelfunctionarissen van De Goudse N.V.

De Goudse N.V. een overheersende zeggenschap kan uitoefenen

en hun nauwe verwanten zijn ook verbonden partijen.

of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in
de consolidatie betrokken. Nieuw verworven deelnemingen

(KvK 29018717);
–– Collectie Stationsplein B.V., Gouda (KvK 29040933);

Er kunnen transacties bestaan tussen verbonden partijen.

worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip dat er een

–– Goudse Assurantiedesk B.V., Gouda (KvK 29044773).

Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen,

beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten

diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening

deelnemingen worden niet langer in de consolidatie betrokken

en levensverzekeringsmaatschappij, van enkele daarmee
samenhangende kleine vennootschappen en van volmacht- en

Met De Goudse wordt in deze jaarrekening bedoeld

is gebracht. De transacties tussen verbonden partijen betreffen

vanaf het moment dat het beleidsbepalende invloed beëindigd

assurantiebemiddelingsbedrijven. De statutaire vestigingsplaats

De Goudse N.V., dochtermaatschappijen van De Goudse N.V.

onder andere doorbelaste kosten, huur, interne leningen en

is. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het

van De Goudse N.V. is Gouda.

en de deelnemingen waarin De Goudse N.V. overheersende

rekening-courantverhoudingen.

groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

Transacties worden aangegaan met een zakelijke grondslag,

Vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en

zeggenschap heeft.
In het schadebedrijf wordt getekend voor risico’s in de directe
Nederlandse verzekeringsmarkt in de groepen:

Ook heeft De Goudse N.V. een belang van 51% in zowel stemrecht

dat wil zeggen tegen normale marktvoorwaarden. Transacties

andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden

–– arbeidsongeschiktheids- en overige ziekte- en

als winstrecht in Van Lanschot Chabot Holding B.V. te Den Bosch

van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht in de

geëlimineerd in de geconsolideerde balans. Intercompany-

(KvK 16030437). Deze deelneming is volledig in De Goudse N.V.

enkelvoudige jaarrekeningen van de groepsmaatschappijen. De

transacties en intercompany-resultaten die in de technische

geconsolideerd, met een verantwoording van een aandeel derden.

toelichting gaat dan in op de aard en de omvang van de transactie

rekening schadeverzekering en de technische rekening

ongevallenverzekeringen;
–– motorrijtuigen casco;

en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het

levensverzekering worden verantwoord worden niet

–– voertuig casco;

Goudse Verzekeringen B.V. te Gouda (KvK 24371209) staat aan het

inzicht. In de geconsolideerde jaarrekening wordt de bezoldiging

geëlimineerd indien deze zijn gebaseerd op overeenkomsten

–– vervoerde zaken;

hoofd van de groep. De financiële gegevens van De Goudse N.V.

van bestuurders en commissarissen toegelicht onder de

die op marktvoorwaarden zijn aangegaan. De invloed van

–– brand en natuurevenementen;

worden geconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekening van

‘Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening’.

deze resultaatcomponenten op de technische rekening

–– andere schade aan zaken;

Goudse Verzekeringen B.V.

–– motorrijtuigen aansprakelijkheid;

5. GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE

–– algemene aansprakelijkheid;

de niet-technische rekening is van ondergeschikte betekenis.

–– diverse geldelijke verliezen;

De geconsolideerde winst- en verliesrekening bevat de

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

–– rechtsbijstand.

niet-technische rekening en de technische rekeningen

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en

schadeverzekering en levensverzekering. In de niet-technische

overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9

andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn

In het levenbedrijf wordt getekend voor risico’s in de directe en

rekening zijn onder meer opgenomen:

Boek 2 BW, waaronder afdeling 15, en de stellige uitspraken die

waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende

indirecte markt, voornamelijk in Nederland. De materialiteit van

–– de niet-technische baten en lasten van schade- en

zijn opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,

waarderingsgrondslagen van de groep.

de buitenlandse activiteiten is beperkt.

levensverzekeringen;
–– de toegerekende opbrengsten uit beleggingen die zijn

De enkelvoudige winst- en verliesrekening is opgesteld
overeenkomstig de bepalingen van artikel 402 BW2, Titel 9.

overgeboekt van de technische rekeningen;
–– de baten en lasten uit overige (niet-verzekerings)activiteiten.

In de winst- en verliesrekening is het geconsolideerde resultaat
verwerkt, voor zover dit ten gunste van De Goudse N.V. komt.

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De geconsolideerde balans is opgesteld conform model N en

6. TOELICHTING OP HET GECONSOLIDEERDE

de geconsolideerde winst- en verliesrekening conform model O

KASSTROOMOVERZICHT

(technische rekening levensverzekering) en model P (technische

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte

rekening schadeverzekering).

methode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen
uit operationele, investerings- en beleggingsactiviteiten en

De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen

financieringsactiviteiten.

worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de

In de consolidatie worden de financiële gegevens van De Goudse

2. GROEPSVERHOUDINGEN

economische omgeving waarin de groepsmaatschappij haar

N.V. opgenomen, samen met die van haar groepsmaatschappijen

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de gegevens opgenomen

bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

en andere rechtspersonen waarop De Goudse N.V. een

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide

overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover

middelen. Deposito’s en effecten zijn opgenomen onder

de volgende dochtermaatschappijen volledig eigendom van

3. WIJZIGINGEN IN DE SAMENSTELLING VAN DE GROEP

De Goudse N.V. de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen

beleggingen. De kasstromen in vreemde valuta’s zijn omgerekend

De Goudse N.V.:

In 2018 is de samenstelling van de groep niet gewijzigd.

zijn rechtspersonen waarin De Goudse N.V. direct of indirect

tegen een gemiddelde koers. Betaalde dividenden zijn

overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat De Goudse

opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

van de dochtermaatschappijen van De Goudse N.V. Eind 2018 zijn

–– Goudse Schadeverzekeringen N.V., Gouda (KvK 29012404);
–– Goudse Levensverzekeringen N.V., Gouda (KvK 30089992);

4. VERBONDEN PARTIJEN

beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig

–– Goudse Beleggings- en Financieringsmaatschappij B.V.,

Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen

andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan

De overige mutaties in de kasstroom van operationele activiteiten

waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke

beheersen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met potentiële

hebben met name betrekking op (niet-)gerealiseerde resultaten

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op de

van zakelijke waarden die in het resultaat zijn verantwoord.

Ook rechtspersonen die overheersende zeggenschap kunnen

balansdatum.

Gouda (KvK 29020195);
44

schadeverzekering, de technische rekening levensverzekering en

–– Goudse Verzekeringen Services B.V., Gouda
(KvK 29044258);
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GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING
EN RESULTAATBEPALING

1. ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de

Verdeling risicomarge in de technische voorzieningen

Herziening parameters en assumpties WIA-aanvulling en WGA-erv

Bij het opstellen van deze jaarrekening is uitgegaan van een

opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en

De risicomarge werd op basis van de SCR naar producten

De revalideringskansen in de VPU-modellen zijn aangesloten

continuïteitsveronderstelling.

andere lasten over het jaar.

onverdeeld. In 2018 is deze verdeling aangepast door de

bij de kansen zoals gebruikt in het meest recente tarief. De

risicomarge naar producten te verdelen op basis van zowel de

revalideringskansen zijn gebaseerd op het Kansenstelsel WGA en

De balans is opgesteld voor winstbestemming.

Toelichtingen op posten in de balans, de winst- en verliesrekening

hoogte als het uitlooppatroon van de SCR. Een product waarvan

IVA uit 2014. Bij WGA-erv is rekening gehouden met de verhoogde

en het kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

de SCR een korte uitloop kent, zal door deze aanpassing een

uitstroom naar IVA. De VPU-berekeningen en de gebruikte data

lagere risicomarge toegewezen krijgen, terwijl de risicomarge

zijn verbeterd ten opzichte van de oude modellen. Hierdoor

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar

2. GEBRUIK VAN SCHATTINGEN

stijgt voor producten met een langere uitloop. Vanwege de

sluit de VPU-berekening beter aan bij de karakteristieken

de onderneming toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar

Voor de opstelling van de jaarrekening is het nodig dat

1-jarige contracten en korte uitloop daalt hierdoor de risicomarge

van de dekking en de claim. Voor WGA-erv is de berekening

kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans

het management oordelen vormt en schattingen en

voor de meeste Zaakschadeproducten. Dit geldt ook voor

van de IBNR-voorziening herzien. Deze methodiek is nu gelijk

opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing

Ziekteverzuim vanwege de korte uitloop van de voorzieningen.

aan de methodiek die ook bij WIA-aanvulling gebruikt wordt.

daarvan leidt tot een uitstroom van middelen waarvan de waarde

van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa,

Bij AOV (contracten tot eindleeftijd en dus een lange uitloop

Het aflooppatroon van de IBNR-voorziening is aangepast aan

betrouwbaar kan worden vastgesteld.

verplichtingen, van baten en lasten. De daadwerkelijke

van de voorzieningen) en WIA (met een lange uitloop van de

recente waarnemingen. Omdat de grondslagen in de gewijzigde

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De

voorzieningen) stijgt de risicomarge. De totale risicomarge wijzigt

voorzieningenberekeningen zo veel mogelijk op best-estimate-

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden

zodoende niet, alleen de verdeling over de producten verandert.

grondslagen zijn vastgesteld, is er een risicomarge toegevoegd

balans zolang een transactie met betrekking tot de betreffende

voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

balanspost niet leidt tot een belangrijke verandering in de

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in

Bij Zaakschade en Verzuim is er een koppeling tussen de

aan de WIA-aanvullingsportefeuille (inclusief WIA-SCOR) en de

economische realiteit. Een actief wordt niet langer in de balans

de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

boekwaardevoorziening en marktwaardevoorziening. Door

WGA-erv-portefeuille (inclusief WGA-Beheer). Deze berekening is

opgenomen zodra een transactie leidt tot de overdracht van de

de aanpassing van de toerekening van de risicomarge aan

gebaseerd op de recente herrekening van de risicomarge.

economische voordelen aan een derde. Een verplichting wordt

De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:

producten daalt de marktwaardevoorziening waardoor de

Het effect van de aanpassingen op de boekwaardevoorziening

niet langer in de balans opgenomen zodra een transactie leidt tot

–– waardering van verplichtingen in verband met

boekwaardevoorziening EUR 2,6 mln. lager wordt.

bedraagt EUR 2,0 mln. bruto. Dat is inclusief de toevoeging van de

de afwikkeling van een verplichting met een derde.

de overige personeelsverplichtingen;

Voor WIA en AOV is deze koppeling niet aanwezig. De

mln, waardoor het resultaatseffect EUR 6,8 mln. bedraagt.

marktwaardevoorziening stijgt voor deze producten door de

(inkoopprijs en bijbehorende kosten), de vervaardigingsprijs of

–– schattingen bij de opname van niet-technische voorzieningen;

aanpassing van de verdeling van de risicomarge naar producten.

4. STELSELWIJZIGING

de actuele waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening

–– actuele waarde van niet-beursgenoteerde beleggingen;

De boekwaardevoorziening blijft hierdoor ongewijzigd waardoor

In de jaarrekening 2018 is geen stelselwijziging doorgevoerd.

voor het risico van onvolwaardigheid. Als geen specifieke

–– waardering van de herverzekeringscontracten;

het toetssaldo bij Inkomen daalt. Dit effect bedraagt EUR 10,7 mln.

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen

–– voorziening voor dubieuze debiteuren;

de verkrijgingsprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte

–– voorziening vastrentende waarden;

Herziening parameters en assumpties Verzuim

In de presentatie van de geconsolideerde winst- en

voorziening.

–– voorziening hypotheekportefeuille;

In de Verzuimvoorziening zijn een aantal parameters en

verliesrekening is in het verleden geen uitsplitsing gemaakt van

–– niet-technische voorzieningen.

assumpties gewijzigd. De revalideringskansen zijn herijkt,

het resultaat van de niet-verzekeringstechnische entiteiten en

waarbij toekomstveronderstellingen direct worden verwerkt

andere baten en lasten. Deze materiële fout is in 2018 hersteld

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen

5. FOUTHERSTEL

wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel

3. SCHATTINGSWIJZIGING

in plaats van te werken met een trendfactor. In de IBNR-

en de vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Dit heeft alleen

heeft plaatsgevonden in samenhang met een vermeerdering

In de jaarrekening 2018 zijn schattingswijzigingen doorgevoerd

voorziening wordt het verwachte aantal nameldingen vastgesteld

impact op de presentatie van de niet-technische rekening en heeft

van een actief of een vermindering van een verplichting

die hieronder worden toegelicht.

op basis van aantallendriehoeken in plaats van te werken

geen impact op het totaalresultaat of de vermogenspositie van

met een gemiddelde schadelast vermenigvuldigd met een

huidig en voorgaande boekjaar.

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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risicomarge. Na herverzekering daalt de voorziening met EUR 6,8

verzekeringscontracten;
–– actuariële veronderstellingen betreffende de waardering van

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs

aan de voorzieningen. Deze risicomarge wordt toegevoegd

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

Vaststelling IBNR voorziening Zaakschade

kansparameter. De vaststelling van de veiligheidsmarge wordt

economisch potentieel heeft plaatsgevonden in samenhang

Op advies van de Actuariële functie zijn enkele aanpassingen

vanaf 2018 vastgesteld conform de veiligheidsmarge in de

6. VREEMDE VALUTA’S

met een vermindering van een actief of een vermeerdering van

doorgevoerd in de vaststelling van de IBNR-voorziening in

voorzieningen van het zaakschadebedrijf. Het resultaatseffect

Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode

een verplichting waarvan de omvang betrouwbaar kan worden

het zaakschadebedrijf. De aanpassingen hebben met name

van deze schattingswijziging bedraagt EUR 5,2 mln. negatief.

zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op de

vastgesteld. Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de

betrekking op een langer uitlooppatroon bij Motor WA en het

Inclusief wijziging van de risicomargeverdeling daalt de

transactiedatum. De waarde van activa en passiva in vreemde

periode waarop zij betrekking hebben.

toepassing van een combinatie van de additieve methode en de

boekwaardevoorziening met EUR 1,5 mln.

valuta’s is omgerekend tegen de koersen van de balansdatum.

chain ladder methode. Het resultaatseffect van deze aanpassing

Valutakoersverschillen komen in de winst- en verliesrekening tot

bedraagt EUR 0,8 mln.

uitdrukking tegen de valutakoers op de balansdatum.
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7. HERVERZEKERINGSCONTRACTEN

De portefeuillerechten worden bepaald met behulp van de netto

waardevermindering wordt ten laste van de winst- en

Deelnemingen

Contracten die De Goudse heeft afgesloten met herverzekeraars

contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen uit

verliesrekening gebracht.

Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan

en op grond waarvan De Goudse wordt gecompenseerd voor

de lopende verzekeringscontracten op de overnamedatum. Bij

verliezen op uitgegeven verzekeringscontracten, worden

het bepalen van de netto contante waarde wordt gebruikgemaakt

Software

beleggingen in deelnemingen in maatschappijen worden tegen

aangemerkt als herverzekeringscontracten.

van de best mogelijke schattingen van actuariële aannames wat

Gekochte en/of zelfvervaardigde software (inclusief bijkomende

netto-vermogenswaarde gewaardeerd. Minderheidsdeelnemingen

betreft intrest, sterfte, invaliditeit en kosten.

kosten) wordt geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en

zonder invloed van betekenis worden gerubriceerd onder

afgeschreven ten laste van de winst- en verliesrekening op

aandelen. De netto-vermogenswaarde wordt berekend volgens de

contracthouder een andere verzekeraar is, worden aangemerkt als

Aangekochte klantportefeuilles worden bij eerste opname

basis van een economische levensduur van vijf jaar.

grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Als herberekening

ontvangen herverzekeringscontracten. Deze worden verantwoord

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs gesplitst in de reële

De afschrijvingslasten worden gepresenteerd onder de post

niet mogelijk is vanwege het ontbreken van aanvullende

als een verzekeringscontract.

waarde op basis van de DCF-methode en een post goodwill of

bedrijfskosten in de winst- en verliesrekening. Uitgaven die

gegevens, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen

badwill, afhankelijk of de reëele waarde lager of hoger is dan de

samenhangen met onderhoud van softwareprogramma’s en

van de desbetreffende deelneming. Als de waardering van een

verkrijgingsprijs.

uitgaven van onderzoek worden rechtstreeks verantwoord in de

deelneming volgens de netto-vermogenswaarde negatief is,

winst- en verliesrekening.

wordt deze op nihil gewaardeerd. Als en voor zover De Goudse in

Door De Goudse afgesloten verzekeringscontracten waarbij de

Herverzekeringspremies, provisies en uitkeringen, evenals de
technische voorzieningen voor herverzekeringscontracten,
worden op dezelfde wijze verantwoord als de directe

De portefeuillerechten worden lineair afgeschreven over de

verzekeringen waarvoor de herverzekeringen zijn afgesloten.

geschatte looptijd van de overgenomen portefeuille. Naar

Op iedere balansdatum wordt getoetst of er sprake is

de deelneming of daartoe het stellige voornemen heeft, wordt

Het aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen

verwachting is de geschatte looptijd tussen de vijf en tien jaar. De

van een bijzondere waardevermindering. Een bijzondere

hiervoor een voorziening getroffen.

en de uitkeringen waartoe De Goudse op grond van haar

afschrijvingslasten worden gepresenteerd onder de post Overige

waardevermindering wordt ten laste van de winst- en

herverzekeringscontracten gerechtigd is, wordt in mindering

technische lasten in de winst- en verliesrekening. De resterende

verliesrekening gebracht.

gebracht op de bruto technische voorzieningen. De kortlopende

looptijd wordt periodiek opnieuw beoordeeld. Als uit de

vorderingen op herverzekeraars zijn opgenomen onder de

beoordeling blijkt dat een aanpassing van de afschrijvingsperiode

9. BELEGGINGEN

op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering

vorderingen. Deze vorderingen zijn afhankelijk van de verwachte

nodig is wordt de afschrijvingslast aangepast aan de gewijzigde

Een financieel instrument wordt in de balans opgenomen op

worden, uitgaande van de waarden bij de eerste waardering, de

claims en uitkeringen die voortvloeien uit de desbetreffende

afschrijvingsperiode en verwerkt als schattingswijziging.

het moment dat contractuele rechten ten aanzien van dat

grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening.

deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd
op de actuele waarde van de identificeerbare activa en passiva

instrument ontstaan. De eerste waardering vindt plaats tegen

herverzekerde verzekeringscontracten.
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worden, wordt vermoed dat er invloed van betekenis is. Deze

Op iedere balansdatum wordt getoetst of er sprake is van een

reële waarde (kostprijs en bijkomende transactiekosten).

Als sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt

De waardering van bedragen die door en aan herverzekeraars

bijzondere waardevermindering. Hierbij wordt vastgesteld

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans

waardering plaats tegen realiseerbare waarde. De realiseerbare

verschuldigd zijn, geschiedt in overeenstemming met de

of de toekomstige winstbijdrage uit de aangekochte

opgenomen zodra de contractuele rechten zijn overgedragen

waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de

voorwaarden van de herverzekeringscontracten. Verplichtingen

verzekeringscontracten voldoende is om de geactiveerde

aan een derde. Voor de vaststelling van de effectieve datum

bedrijfswaarde. De afwaardering wordt ten laste van de winst- en

uit herverzekering betreffen voornamelijk te betalen premies

portefeuillerechten te kunnen dekken. Als dat niet het geval is,

(transactiedatum/leveringsdatum) van een transactie worden

verliesrekening gebracht.

voor herverzekeringscontracten. Deze premies worden als last

leidt dit tot een extra afwaardering van de portefeuillerechten ten

de standaard marktconventies gevolgd.

opgenomen over de periode waarin zij verschuldigd zijn.

laste van de winst- en verliesrekening.
Terreinen en gebouwen

Aandelen en participaties in beleggingsfondsen worden

De vorderingen uit hoofde van herverzekeringscontracten

Goodwill

Waardering van de terreinen en gebouwen, al dan niet in eigen

gewaardeerd tegen de actuele waarde. Bij de waardering

worden op de balansdatum beoordeeld op eventuele bijzondere

Goodwill wordt bepaald als het (positieve) verschil tussen de

gebruik, geschiedt tegen de actuele waarde op de balansdatum.

kan voor het grootste deel gebruik worden gemaakt van

waardeverminderingen.

verkrijgingsprijs en de actuele waarde van de bij de overname

Er wordt niet afgeschreven. Minimaal één keer per vijf jaar

marktnoteringen, met uitzondering van de beleggingsfondsen

geïdentificeerde activa en passiva. Positieve goodwill wordt

stellen onafhankelijke deskundigen de waarde vast, op basis

en minderheidsbelangen die zijn gewaardeerd op basis van

8. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

geactiveerd en negatieve goodwill wordt opgenomen als

van de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. In de

waarderingsmodellen en -technieken.

Immateriële vaste activa worden geactiveerd als het waarschijnlijk

overlopende passiva. De positieve goodwill wordt gepresenteerd

tussenliggende jaren wordt bij de waardering gebruikgemaakt

is dat toekomstige economische voordelen worden behaald, als

onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en eventuele

van de indexering die de NVM publiceert. Voor het bedrijfspand

De waardering van de niet-beursgenoteerde minderheidsbelangen

De Goudse deze voordelen redelijk kan inschatten en de kosten

bijzondere waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill

De Zwaluw wordt jaarlijks een onafhankelijk taxatierapport

vindt plaats tegen reële waarde. Als best mogelijke inschatting

betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

wordt niet geactiveerd.

opgevraagd. De winsten en verliezen die ontstaan door een

wordt de netto-vermogenswaardemethode gebruikt.

wijziging in de actuele waarde van terreinen en gebouwen

Enkele minderheidsbelangen worden gezien hun omvang

Aandelen en participaties in beleggingsfondsen

Immateriële vaste activa bestaan uit toekomstige winstmarges

De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair afgeschreven

worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van de

gewaardeerd op basis van andere algemeen aanvaardbare

van aangekochte klant- en verzekeringsportefeuilles (portefeuille

over de geschatte economische levensduur van tien jaar. Dit

periode waarin de wijziging zich voordoet. Daarnaast wordt een

waarderingsmodellen.

rechten), goodwill en software (inclusief bijkomende kosten).

afschrijvingstermijn is gebaseerd op de waarschijnlijkheid

herwaarderingsreserve gevormd, rechtstreeks ten laste van de

dat gedurende deze periode sprake is van overwinsten door

overige reserves, voor het verschil tussen de actuele waarde en

Portefeuillerechten

autonome groei en een zeer beperkt royement binnen de

de kostprijs van de terreinen en gebouwen. Hierbij wordt rekening

Aangekochte verzekeringsportefeuilles worden verwerkt aan de

portefeuillerechten. De afschrijvingskosten worden verantwoord

gehouden met een belastinglatentie over de opgebouwde

hand van de overnamemethode. Het verschil tussen de actuele

ten laste van de winst- en verliesrekening.

herwaarderingsreserve.

waarde en de boekwaarde van de aangekochte portefeuilles

Op iedere balansdatum wordt getoetst of er sprake is

wordt als een immaterieel vast actief in de balans opgenomen.

van een bijzondere waardevermindering. Een bijzondere
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Winsten en verliezen door herwaardering van aandelen

12. BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN VAN FINANCIËLE

van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de

ten laste van het resultaat gebracht. Een uitzondering hierop

en participaties worden toegevoegd of onttrokken aan de

ACTIVA

actuele waarde bepaald aan de hand van de contante waarde

vormt de herwaardering van enkele participaties van geringe

herwaarderingsreserve, onder verrekening van latente

Voor financiële instrumenten beoordeelt De Goudse op iedere

van de verwachte ontvangsten en worden er rente-inkomsten ten

omvang, waarbij de waardeaanpassingen en het dividend ten

belasting. Voor zover de herwaarderingsreserve per individueel

balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere

gunste van de winst- en verliesrekening gebracht, op basis van de

gunste of ten laste van de resultaten komen.

beleggingsobject onvoldoende is, wordt de waardevermindering

waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van

effectieve rente. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in

ten laste van het resultaat gebracht. Een uitzondering hierop

financiële activa. Zo ja, dan bepaalt De Goudse de omvang van

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

vormt de herwaardering van enkele participaties van geringe

het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen en

omvang, waarbij de waarde-aanpassingen en het dividend ten

verwerkt De Goudse dit direct in de winst- en verliesrekening.

gunste of ten laste van de resultaten komen.

In de agioreserve worden de opbrengsten verantwoord uit de
15. LIQUIDE MIDDELEN

uitgifte van aandelen voor zover deze geplaatst zijn tegen een

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Rekening-

hogere waarde dan hun nominale waarde.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden

Zerobonds

kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering

aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide

Aandeel derden

Bij de eerste waardering worden zerobonds gewaardeerd

bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Als

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt

tegen reële waarde. De vervolgwaardering vindt plaats tegen

en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen,

liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee

gewaardeerd tegen het bedrag van het nettobelang in de netto-

geamortiseerde kostprijs onder toevoeging van rentebijschrijving,

contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële

rekening gehouden in de waardering.

activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.

berekend naar het effectieve rendement op de verkrijgingsdatum.

actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het

Zerobonds zijn verantwoord onder obligaties.

instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor

16. OVERLOPENDE ACTIVA

Voor zover de betreffende groepsmaatschappij een negatieve

opgenomen was, wordt teruggenomen als de afname van

Overlopende activa bestaat uit lopende rente en huur, agio en

netto-vermogenswaarde heeft, worden de negatieve waarde en

Obligaties, vorderingen uit hypothecaire leningen, vorderingen uit

de waardevermindering verband houdt met een objectieve

disagio op vastrentende beleggingen, vooruitbetaalde kosten en

eventuele verdere verliezen niet toegewezen aan het aandeel

andere leningen en polisbeleningen

gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot

overige activa.

derden, tenzij de derden-aandeelhouders een feitelijke

Bij aankoop worden vastrentende beleggingen (obligaties,

maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen

vorderingen uit hypothecaire leningen, vorderingen uit andere

op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de

Nog te ontvangen rente en huur

rekening te nemen. Zodra de netto-vermogenswaarde van

leningen en polisbeleningen) opgenomen tegen reële waarde.

terugname, als geen sprake zou zijn geweest van een bijzondere

Het bedrag dat vermeld staat onder ‘Nog te ontvangen rente en

de groepsmaatschappij weer positief is, worden resultaten

Verdere waardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs

waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-

huur’ betreft opgelopen rente op lopende beleggingen en nog te

toegekend aan het aandeel derden.

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Het verschil

en verliesrekening verwerkt.

ontvangen huur. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

verplichting hebben en in staat zijn om de verliezen voor hun

Achtergestelde schulden

tussen de verkrijgingsprijs en de nominale waarde wordt
gedurende de looptijd van de beleggingen gespreid als resultaat

Bij een investering in aandelen gewaardeerd tegen reële waarde,

Agio en disagio op vastrentende waarden

Achtergestelde schulden worden bij de eerste verwerking

verantwoord. De agio en disagio wordt verantwoord onder

wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald

Ontstane agio en disagio bij aankoop van vastrentende

gewaardeerd tegen actuele waarde. Transactiekosten die direct

overlopende activa of overlopende passiva. Als de beleggingen

als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief

beleggingen wordt geactiveerd en gedurende de looptijd

zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden

worden verkocht voor het eind van de looptijd worden de

en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen.

van de belegging gespreid als resultaat verantwoord. Als de

in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden

resultaten verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Dit verschil wordt daarna contant gemaakt tegen de actuele

beleggingen worden verkocht voor het eind van de looptijd

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde

vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief.

wordt het resterende agio geheel verantwoord in de winst- en

kostprijs. Dit is het ontvangen bedrag rekening houdend met agio

10. DEPOTS BIJ VERZEKERAARS

Het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt slechts

verliesrekening.

of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

De depots bij verzekeraars worden initieel gewaardeerd tegen

teruggenomen als het wegnemen van de indicatie van een

verkrijgingsprijs. De vervolgwaardering is tegen geamortiseerde

bijzondere waardevermindering objectief waarneembaar is.

De agio en disagio wordt per beleggingscategorie gesaldeerd

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke

gepresenteerd op de balans.

aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente

kostprijs.
13. MATERIËLE VASTE ACTIVA

gedurende de looptijd van de schulden in de winst- en

11. BELEGGINGEN VOOR RISICO VAN POLISHOUDERS EN

Materiële vaste activa bestaan uit informatieverwerkende

Vooruitbetaalde kosten en overige activa

verliesrekening als intrestlast verwerkt.

SPAARKASBELEGGINGEN

apparatuur, inventarissen en auto’s. Deze worden gewaardeerd

Waardering van vooruitbetaalde kosten en overige activa vindt

Beleggingen die worden gehouden voor rekening en risico van

tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen en

plaats tegen geamortiseerde kostprijs.

polishouders van levensverzekeringen worden gewaardeerd tegen

eventuele bijzondere waardeverminderingen, rekening houdend

actuele waarde.

met een eventuele restwaarde. Op materiële vaste activa wordt

17. AANSPRAKELIJK VERMOGEN

Schadebedrijf

18. TECHNISCHE VOORZIENINGEN

lineair afgeschreven. De afschrijvingstermijn is maximaal drie jaar

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen, het

De voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s

Opbrengsten van beleggingen, mutaties in de waardering en

voor informatieverwerkende apparatuur en auto’s en maximaal

aandeel derden en de achtergestelde schulden.

bestaat uit een voorziening voor onverdiende premies en een

verkoopresultaten worden in eerste instantie ten gunste of ten

vijf jaar voor inventarissen.

daarna opgenomen onder wijziging technische voorzieningen.

voorziening voor ontoereikende premies. De voorziening voor
Herwaarderingsreserve

onverdiende premies is berekend naar evenredigheid voor

14. VORDERINGEN

Winsten en verliezen door herwaardering van terreinen en

de risicotermijn die aan het eind van het boekjaar nog niet

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen

gebouwen en aandelen worden toegevoegd, of onttrokken,

is verstreken, onder aftrek van provisie. De voorziening voor

de actuele waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden

aan de herwaarderingsreserve, onder verrekening van latente

ontoereikende premies betreft de schaden en kosten uit lopende

na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde

belasting. Voor zover de herwaarderingsreserve per individueel

verzekeringsovereenkomsten, die na afloop van het boekjaar

kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond

beleggingsobject onvoldoende is, wordt de waardevermindering

kunnen ontstaan en niet gedekt worden door de voorziening voor

laste gebracht van de technische rekening levensverzekering en
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onverdiende premies samen met de in volgende boekjaren nog te

De technische voorzieningen herverzekering zijn voor premies

een actuariële techniek die tot een voorzichtigere vaststelling

19. TOEREIKENDHEIDSTOETS LEVEN- EN SCHADEBEDRIJF

ontvangen premies. De voorziening voor ontoereikende premies

en schaden berekend aan de hand van normen die worden

van de voorziening leidt. Op de voorziening worden de nog niet

De eis tot het uitvoeren van een toereikendheidstoets in de

wordt berekend als het verschil tussen verwachte toekomstige

afgeleid van de herverzekeringscontracten die voor de betreffende

afgeschreven rentestandskortingen en de nog niet afgeschreven

Wet op het financieel toezicht is vervallen. Conform RJ richtlijn

reële baten en lasten.

branches gelden.

acquisitiekosten in mindering gebracht.

605 zijn de technische voorzieningen van het leven- en

Voor zaakschade is de voorziening voor te betalen schaden

Als onderdeel van het voorzieningenbeleid van De Goudse

De verleende rentestandskortingen worden geactiveerd en

de technische voorzieningen is gekwantificeerd op basis van

vastgesteld aan de hand van taxatie van de schade die aan

wordt elk jaar een toereikendheidstoets uitgevoerd op de

volgens het verwachte patroon waarin deze kortingen worden

realistische actuariële en economische uitgangspunten die

het eind van het boekjaar nog moet worden afgewikkeld. De

volledige schadeportefeuille. Waar de resultaten van deze

terugverdiend ten laste van het resultaat gebracht. Individuele

mede gebaseerd zijn op ervaringscijfers met betrekking tot de

vaststelling geschiedt voor grote schades post voor post en voor

toereikendheidstoets aanleiding geven tot aanpassing van de

renteverzekeringen gesloten tot en met 2010 kennen een

bestaande portefeuille. De toereikendheidstoets is uitgevoerd

kleine schades op basis van een gemiddeld bedrag gebaseerd

schadevoorzieningen zijn deze aanpassingen in de resultaten

afschrijvingsduur van 9 jaar. Individuele renteverzekeringen

op de deelportefeuilles met een onderverdeling naar homogene

op ervaringscijfers. Er worden ook voorzieningen getroffen voor

verwerkt.

gesloten vanaf 2011 kennen een afschrijvingsduur van 6 jaar en de

risicogroepen.

schadebedrijf getoetst. De prudentie in de balanswaarde van

afschrijvingsduur voor de individuele kapitaalverzekeringen is 12

nog niet aangemelde schaden. Voor kosten in verband met

Bij de vaststelling van het toetssaldo is ook rekening gehouden

Levenbedrijf

voorziening gevormd. Deze voorziening geeft een schatting van

De voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen is bepaald

de kosten die zijn verbonden aan de toekomstige uitkeringen voor

volgens de zogeheten ‘netto-methode’ met gebruikmaking van de

De betaalde directe afsluitprovisie voor afgesloten

voor levensverzekeringen met de afkoopwaarde van de

verzekerde gebeurtenissen die zich al hebben voorgedaan. Het

in de bedrijfstak gebruikelijke sterftegrondslagen. Dit boekjaar

levensverzekeringen waarvoor periodieke premie wordt

verzekeringen. Hierbij zijn de Solvency II-grondslagen gehanteerd,

vaststellen van een voorziening gaat gepaard met onzekerheden,

zijn geen aanpassingen in de overlevingstafel doorgevoerd. De

ontvangen, is geactiveerd en wordt annuïtair afgeschreven

waaronder de aanpassing van de rentetermijnstructuur met een

waarbij onderbouwde schattingen en beoordelingen moeten

hierbij gehanteerde intrestvoeten variëren van 0% tot 4%. In

gedurende de gemiddelde periode waarin deze periodieke premie

volatiliteitsaanpassing (VA), een Ultimate Forward Rate (UFR) en

worden gemaakt.

uitzondering hierop wordt bij verzekeringen gekoppeld aan een

wordt ontvangen. Voor de garantiekapitalen wordt afgeschreven

een Credit Rate Adjustment (CRA).

met de marktwaarde van de gealloceerde beleggingen en

spaarhypotheek een intrestvoet gehanteerd die gelijk is aan

over een periode van 17 jaar. Voor de spaarkasproducten in de

De voorziening voor arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld

de hypotheekrente en wordt bij recente kapitaalverzekeringen

portefeuille beleggingsverzekeringen over een periode van 20

20. TECHNISCHE VOORZIENINGEN VOOR VERZEKERINGEN

op basis van prudente grondslagen. Wijzigingen in schattingen

tegen koopsom gereserveerd op de actuele rente op het moment

jaar. Voor de universal-life-portefeuille over een periode van 10

WAARBIJ POLISHOUDERS HET BELEGGINGSRISICO DRAGEN EN

worden in het resultaat opgenomen in de periode waarin de

van afsluiten. Bij de producten FlexxPensioen Garant en Goudse

jaar voor de productie tot en met het eerste kwartaal van 2006

VOOR SPAARKASSEN

schattingen zijn aangepast.

Opbouwplan wordt gereserveerd volgens de zogeheten ‘bruto-

en voor de productie vanaf het tweede kwartaal 2006 over een

De technische voorzieningen voor verzekeringen waarbij

methode’ met behulp van de universal-life-methodiek: bruto

periode van 5 jaar. Voor spaarhypotheken wordt afgeschreven

polishouders het beleggingsrisico dragen en voor

De schadevoorziening voor arbeidsongeschiktheids-

premies worden periodiek toegevoegd aan de voorziening waaruit

over een periode van 25 jaar. Deze periode is gelijk aan de

spaarkasbeleggingen zijn gelijk aan de waarde van de

verzekeringen is bepaald als de contante waarde van de

maandelijks risicopremies en kosten worden onttrokken.

terugverdienperiode. Op nieuwe afgesloten levensverzekeringen

onderliggende beleggingen. Voor verzekeringen met

wordt geen afsluitprovisie betaald aan het intermediair.

gesepareerde beleggingen worden de voorzieningen op gelijke

verwachte uitkeringen, waarbij ook rekening is gehouden

wijze berekend als voor verzekeringen waarbij de verzekeraar het

met onder andere wachttijden, reactiveringskansen,

De voorziening wordt, voor wat betreft het langlevenrisico,

prijsindexatieverwachting en specifieke ervaringsgegevens.

het arbeidsongeschiktheidsrisico en de toekomstige

Acquisitiekosten worden geactiveerd of gepassiveerd voor

Daarbij wordt aangesloten bij de grondslagen die ook zijn gebruikt

administratiekosten, bepaald op basis van de meest recente

zover zij kunnen worden terugverdiend uit het verwachte bruto

voor de tariefstelling en/of laatst geoffreerde tarieven. Hiervoor

informatie, waardoor het langlevenrisico op voorzichtige wijze in

resultaat van de onderliggende nieuwe productie van dat jaar.

21. VOORZIENINGEN

wordt voor de verschillende productgroepen gebruikgemaakt

de bepaling van de voorziening is meegenomen. Voor productie

De acquisitiekosten worden afgeschreven op basis van de

Een voorziening wordt in de balans opgenomen als De Goudse

van AOV2000, KAZO1990, WAO1993, WAO1995, WAO1999

van levensverzekeringen na 15 september 1999 is de voorziening

verwachte premiebetalende periode. De afschrijvingsperiode

een uit het verleden voortvloeiende verplichting heeft, het

en WIA2014. Voor de WGA-eigenrisicoverzekering wordt de

bepaald op basis van een rekenrente van 3%, terwijl voor direct

wordt periodiek beoordeeld. Indien van toepassing wordt de

waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling ervan een uitstroom van

voorziening vastgesteld op basis van het Verbondsmodel

ingaande lijfrenten een rekenrente van 1% (na 1 juli 2010) en van

afschrijvingslast aangepast aan de kortere afschrijvingsperiode.

middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting van kan

(kansenstelsel 2014) zonder correctie. De kansgrondslagen zijn in

0% (na 8 februari 2015) wordt gehanteerd.

Het jaarlijks te activeren bedrag wordt gesaldeerd met de

worden gemaakt.

op basis van onze eigen portefeuille.

beleggingsrisico draagt.

in het jaar teruggevorderde retourprovisies. Jaarlijks wordt

2018 geactualiseerd. Bij Verzuim zijn de grondslagen vastgesteld
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jaar. De gehanteerde afschrijvingsmethode is annuïtair.

schadebehandeling of schade-expertise wordt een afzonderlijke

De gehanteerde rekenrentes bij Leven Collectief Anw

beoordeeld of er bijzondere waardevermindering op de

Latente vennootschapsbelasting

variëren van 1% tot 4%. De voorziening voor de tijdelijke

geactiveerde acquisitiekosten benodigd is, als onderdeel

Belastinglatenties worden opgenomen voor tijdelijke verschillen

De IBNR-voorziening bij de WIA- en WGA-eigenrisicoverzekering

nabestaandenpensioenen die zijn voortgekomen uit de tarieven

van de toereikendheidstoets, waarbij wordt vastgesteld of de

tussen de boekwaarde van activa en passiva volgens de

wordt afgeleid uit de risicopremie die afkomstig is uit de premie.

van vóór 15 september 1999 wordt bepaald op 4% rekenrente. De

toekomstige bijdrage uit de verzekeringsproducten voldoende is

jaarrekening en de fiscale boekwaarde. De berekening van

De uitloop van de IBNR-voorziening vindt plaats op basis van een

voorziening voor de tijdelijke nabestaanden-pensioenen die zijn

om de geactiveerde kosten te kunnen dekken.

de latente belastingvorderingen en belastingverplichtingen

uitloop patroon, vastgesteld op basis van meldingen WGA en WIA

voortgekomen uit tarieven vanaf deze datum tot 1 januari 2014

(zowel aantallen als bedragen).

wordt bepaald op 3% rekenrente. Vanaf 1 januari 2014 tot 1 januari

De voorziening voor winstdeling en kortingen heeft betrekking

het verslagjaar of tegen de tarieven die gelden in de komende

De kortlopende schadevoorzieningen en de voorziening

2017 geldt een rekenrente van 2% en vanaf 1 januari 2017 wordt

op gereserveerde bedragen van toekomstige aanspraken van

jaren, voor zover al bij wet vastgesteld.

afwikkelingskosten worden niet contant gemaakt. De langlopende

een rekenrente van 1% gehanteerd.

verzekerden. Toerekening vindt in toekomstige jaren plaats, veelal

verzekeringsrisico’s en de voorzieningen voor claims uit hoofde

De wiskundige voorziening voor het arbeidsongeschiktheidsrisico

door middel van bijschrijving op de verzekerde bedragen.

van AOV-dekking worden wel verdisconteerd.

is bepaald op basis van KAZO-grondslagen. De voorziening voor

verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie

administratiekosten is bepaald volgens de inventarismethode,

worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er

geschiedt tegen de belastingtarieven die gelden op het einde van

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare
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toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen

22. SCHULDEN

In de berekening van de vereiste solvabiliteit wordt rekening

Overige inkomsten

kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden

Schulden op verzekeringsnemers, tussenpersonen,

gehouden met het verliesabsorberend vermogen van belastingen,

Overige inkomsten betreffen voornamelijk inkomsten uit

kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd

herverzekeraars en overige schulden worden bij de eerste

voor zover dit kan worden onderbouwd met verliescompensatie-

bemiddelingsactiviteiten. Provisies op afsluitbasis worden

tegen nominale waarde.

verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Transactiekosten

mogelijkheden uit het verleden en in de toekomst. De Goudse

gespreid over de looptijd van het betreffende contract

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden

maakt geen gebruik van overgangsregelingen op één uitzondering

verantwoord als resultaat. Provisies op transactiebasis en andere

Overige personeelsverplichtingen

worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen.

na. De grandfatheringsregeling wordt gehanteerd voor de

vergoedingen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

De voorziening voor overige personeelsverplichtingen bestaat

Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

financieringspreferente aandelen.

betrekking hebben.

uit een reorganisatievoorziening en een voorziening voor lange-

geamortiseerde kostprijs.
26. OMZET

27. VERDIENDE PREMIES EIGEN REKENING

23. OVERLOPENDE PASSIVA

Omzet wordt gedefinieerd als het premie-inkomen, de opbrengst

De verdiende premies eigen rekening bestaan uit de geboekte

Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als er op

De post ‘Overlopende passiva’ bestaat uit nog te betalen interest,

van beleggingen en overige inkomsten.

bruto premies verminderd met uitgaande herverzekeringspremies

balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is opgesteld en

kosten en belastingen, uit vooruitontvangen bedragen en uit

dit voornemen is meegedeeld aan de betrokken medewerkers. In

agio en disagio op vastrentende beleggingen wanneer de totale

Premie-inkomen

de reorganisatievoorziening worden de kosten opgenomen die

agiopot voor een beleggingscategorie een passiefpost is. Zie de

Het bruto premie-inkomen betreft de in rekening gebrachte

nodig geacht worden voor de reorganisatie en die niet in verband

toelichting op de overlopende activa.

premies voor schade- en levensverzekeringen voor afgesloten

28. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN

verzekeringscontracten, na eliminatie van onderlinge transacties.

Opbrengsten uit beleggingen

termijnpersoneelsbeloningen.

staan met doorlopende activiteiten.

en in het schadebedrijf gecorrigeerd voor nog niet-verdiende

Onder opbrengsten uit beleggingen worden begrepen:

Waardering van nog te betalen kosten en overige passiva vindt
plaats tegen geamortiseerde kostprijs.

In het bepalen van de voorziening voor langetermijnpersoneelsbeloningen wordt wel gebruikgemaakt van

De bruto premies exclusief belastingen en andere heffingen

–– dividenden uit deelnemingen gewaardeerd tegen kostprijs;

uit hoofde van levensverzekeringscontracten worden als

–– aandeel in het resultaat van deelnemingen gewaardeerd

verdiscontering. Ten behoeve van de berekening worden een

24. OPERATIONELE LEASING

opbrengst opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn door de

actuele disconteringsvoet en realistische blijfkansen en loon-

Er zijn leasecontracten aangegaan, waarbij vrijwel alle voor-

polishouder. Voor koopsomcontracten en levensverzekeringen

–– huuropbrengsten uit beleggingen in terreinen en gebouwen;

en prijsinflatieveronderstellingen gehanteerd.

en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij De

met beperkte premiebetaling wordt de premie opgenomen

–– intrest op beleggingen in vastrentende waarden;

Goudse liggen. Deze leasecontracten worden verantwoord als

als bate wanneer deze verschuldigd is, waarbij de eventuele

–– dividenden uit beleggingen in aandelen;

operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele

kosten- en risicodekkingen worden uitgesteld en in het resultaat

–– amortisatie van agio/disagio op vastrentende beleggingen;

leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen

worden opgenomen in een constante verhouding tot de lopende

–– gerealiseerde resultaten bij verkoop van beleggingen.

van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en

verzekering of, bij lijfrentes, naar rato van het bedrag van de

verliesrekening gedurende de looptijd van het leasecontract.

uitkeringen. Rentestandkortingen en tariefkortingen worden bij

Resultaten behaald bij de verkoop van terreinen en gebouwen,

het afsluiten van het contract als bruto premie verantwoord en

aandelen en vastrentende waarden worden direct in de winst- en

25. SOLVENCY II

voor een evenredig bedrag opgenomen onder de technische

verliesrekening verantwoord.

De solvabiliteit wordt vanaf 2016 berekend op basis van Solvency

lasten op verzekeringscontracten.

De belangrijkste actuariële grondslagen zijn ultimo:
2018

2017

regelingen

1,2%

1,0%

Verwachte salarisstijging

2,5%

2,5%

Disconteringsfactor overige
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premies en lopende risico’s.

tegen netto-vermogenswaarde;

Opbrengsten uit beleggingen worden gealloceerd aan de

De voorziening wordt in een cyclus van drie jaar gedetailleerd

II-grondslagen. Het aanwezig vermogen wordt berekend door

berekend. In de tussentijdse jaren wordt slechts de

alle balansposten op marktwaarde te waarderen. De vereiste

De bruto premies exclusief belastingen en heffingen voor

technische voorzieningen en aan het eigen vermogen. Het deel

disconteringsfactor geactualiseerd. Bij tussentijdse grote

solvabiliteit is in het Solvency II-kader risicogedreven en

schadeverzekeringen, normaliter verzekeringscontracten met een

dat is gealloceerd aan het eigen vermogen wordt toegerekend

werknemersmutaties kan worden besloten om de gedetailleerde

wordt bij De Goudse berekend op basis van de Solvency II-

maximale looptijd van twaalf maanden, worden als opbrengst

aan de niet-technische rekening. De allocatie van de

berekening van de voorziening tussentijds uit te voeren.

standaardformule.

opgenomen gedurende de looptijd van het contract naar

beleggingsopbrengsten aan de niet-technische rekening vindt

evenredigheid van de verstreken verzekeringstermijn.

plaats via directe toerekening vanuit de tegenover het eigen
vermogen aangehouden beleggingsportefeuille.

Overige voorzieningen

Bij het vaststellen van de marktwaarde van de beleggingen

Bij het bepalen van de hoogte van de overige voorzieningen

wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van officieel genoteerde

De herverzekeringspremies omvatten de premies van

worden inschattingen gemaakt op basis van ‘kans x impact’

marktprijzen. Voor de beleggingsfondsen wordt gebruik-

herverzekeringscontracten. Deze worden naar evenredigheid van

Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten op beleggingen

met betrekking tot de omvang en het tijdstip van toekomstige

gemaakt van door de fondsbeheerder gepubliceerde koersen.

de looptijd van het contract als last opgenomen in de winst- en

Onder de posten ‘gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

uitstroom van middelen. De voorziening voor mogelijke risico’s uit

Voor het vastgoed wordt gebruikgemaakt van onafhankelijke

verliesrekening.

op beleggingen’ vallen zowel beleggingen voor eigen risico als

hoofde van lopende maatschappelijke discussies en geschillen

taxaties. Voor de hypotheken wordt gebruikgemaakt van eigen

maakt onderdeel uit van de overige voorzieningen. Deze

waarderingsmodellen. De technische voorzieningen worden

Opbrengst beleggingen

van koersresultaten op aandelen die rechtstreeks via de

voorziening heeft betrekking op zaken waarbij De Goudse N.V. en/

gewaardeerd op best-estimate-grondslagen en verhoogd met een

Opbrengst beleggingen betreft het saldo van de

herwaarderingsreserve worden verantwoord.

of haar groepsmaatschappijen betrokken zijn. Hoewel de afloop

risicomarge, waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassing

exploitatieopbrengst (huur, dividend, intrest en gerealiseerde

van de geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt

van de rentetermijnstructuur met een volatiliteitsaanpassing (VA),

koerswinsten) uit onroerend goed, aandelen en beleggingen in

De resultaten voor risico van polishouders zijn ook verwerkt als

mede op grond van ingewonnen juridisch advies ingeschat wat de

een Ultimate Forward Rate (UFR) en een Credit Risk aanpassing

vastrentende waarden.

wijziging technische voorzieningen, zodat het beleggingsresultaat

waarschijnlijke uitstroom van middelen zal zijn.

(CRA).

beleggingen voor risico van polishouders, met uitzondering

voor risico van polishouders per saldo geen resultaat technische
rekening oplevert.
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29. LASTEN

De pensioenregeling wordt rechtstreeks uitgevoerd door een

Acquisitiekosten

verzekeraar. De al opgebouwde en toekomstige pensioenrechten

De acquisitiekosten bestaan uit verschuldigde en teruggeboekte

worden jaarlijks (voorwaardelijk) met een vast percentage

provisiekosten.

geïndexeerd. Alle door de verzekeraar in rekening gebrachte

RISICOMANAGEMENT
NADER TOEGELICHT

premies en kosten worden als personeelskosten verantwoord op
Beheers- en personeelskosten

het moment van verschuldiging.

INLEIDING
De Goudse loopt als verzekeringsmaatschappij allerlei risico’s

Functie intern belegd. De Actuariële Functie en Financial Risk

basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

Nog te betalen premies aan de verzekeraar worden opgenomen

en beheerst die voor klanten en andere belanghebbenden.

Officer zijn vanaf het tweede kwartaal 2018 bij verschillende

hebben. Door middel van de Activity Based Costing-methodiek

onder overige schulden. Vooruitbetaalde premies aan de

Enerzijds gaat het om risico’s die horen bij de uitvoering van

zijn beheers- en personeelskosten toegerekend aan (de

verzekeraar worden opgenomen als overlopende activa als dit

het verzekeringsbedrijf, anderzijds ontstaan risico’s vanuit de

technische rekeningen van) Schade en Leven. Daarbij zijn

leidt tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige

omgeving van De Goudse en vanuit de manier waarop De Goudse

doorlopend awareness-programma onder de naam Samen

beheerskosten van het Bestuur en andere specifieke kosten niet

betalingen.

is georganiseerd en haar processen zijn ingericht.

Bewust.

De beheers- en personeelskosten zijn bepaald op historische

functionarissen belegd.
–– Compliance en Riskmanagement zijn in 2018 gestart met een

–– In het vierde kwartaal 2018 is de visievorming over

in de technische rekening opgenomen maar onder ‘andere lasten’
32. BELASTINGEN

De teams Riskmanagement en Compliance ondersteunen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het

De Goudse bij het systematisch onderkennen, meten, bewaken,

De personeelsbeloningen worden als last in de winst- en

resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening,

beheren en rapporteren over de belangrijkste risico’s. Ook

verliesrekening verantwoord in de periode waarin de

rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen en met

bekijken de teams of er adequaat en tijdig maatregelen worden

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet

tijdelijke en permanente verschillen tussen de winstbepaling

uitgevoerd bij veranderingen in het risicoprofiel. Het gaat om

sleutelfunctie van de tweede lijn aan de kwartaal-

uitbetaald, als verplichting in de balans opgenomen. Als de al

van de jaarrekening en de fiscale winstberekening. Ook wordt

de volgende risicocategorieën: marktrisico’s, tegenpartijrisico,

risicorapportage toegevoegd.

betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen,

rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente

liquiditeitsrisico en verzekeringstechnische, strategische,

wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van

operationele en compliancerisico’s.

zover er sprake zal zijn van terugbetaling of verrekening met

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verantwoord.

toekomstige uitbetalingen. Ontslagvergoedingen worden als last

Governance Risk Compliance aangescherpt.
–– De Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) is verder
verfijnd.
–– In 2018 zijn het overall risicobeeld en conclusies per

BESTUURSSYSTEEM
Risicomanagement governancestructuur

Dit hoofdstuk beschrijft de risicomanagement-

Het Bestuur draagt de integrale management-

verwerkt, zodra er een onvoorwaardelijke verplichting ontstaat.

De Goudse N.V. maakt deel uit van een fiscale eenheid. In

governancestructuur, het risicomanagementsysteem, het interne

verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van De Goudse.

Als de vergoeding onderdeel is van een reorganisatie, wordt

verband met de bestaande fiscale eenheid wordt met de

controlesysteem, uitbesteding, de risico’s waaraan De Goudse

Daaronder het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig

de verplichting in de reorganisatievoorziening opgenomen.

dochterondernemingen afgerekend op basis van het fiscale

wordt blootgesteld en de manier waarop De Goudse deze

bijstellen van het algehele beleid van De Goudse. Binnen het

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van

resultaat met inachtneming van een toerekening van de voordelen

beheerst en de belangrijkste risicomanagementontwikkelingen

Bestuur is het bestuurslid Financiën en Risk verantwoordelijk

de aard van de vergoeding.

van de fiscale eenheid voor de deelnemende entiteiten. Zie verder

in 2018.

voor de operationele aansturing van Riskmanagement en
Compliance. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt hierop

de toelichting bij de balans.
Winstdeling en kortingen

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2018

toezicht. Het Bestuur en de RvC hebben een aantal activiteiten

Onder winstdeling en kortingen zijn opgenomen de toegekende

–– In 2018 heeft het Bestuur samen met Risk Management de

gedelegeerd aan het Risico Committee en het Audit & Risk

bedragen wegens contractuele overrentedeling en andere

Strategische Risico Analyse (SRA) uitgevoerd. Het risicobeeld

Committee. Deze commissies hebben een adviserende rol naar

winstdelingsvormen, de afschrijving op rentestandkortingen

van de strategische risico’s is in zijn totaliteit ongeveer gelijk

het Bestuur en de RvC.

die in het boekjaar zijn verleend en de mutatie in de technische

gebleven.

voorzieningen voor winstdeling en kortingen.
30. RENTELASTEN
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de betreffende verplichtingen. Bij
de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten van de ontvangen leningen die

–– In 2018 zijn procedures opgesteld en in gebruik genomen

Risico Committee

voor het uitvoeren van Risk & Control Self-Assessments, het

Het Bestuur van De Goudse heeft de verantwoordelijkheid voor

(tijdelijk) accepteren van risico’s buiten risicobereidheid en

het monitoren van het risicomanagementbeleid belegd bij het

(tijdelijke) acceptatie van beleidsafwijkingen.

Risico Committee. De leden van het Bestuur vormen samen met de

–– Er is in het tweede kwartaal 2018 een traject gestart met de
ontwikkeling van In Control dashboards.
–– In 2018 heeft het Bestuur het bestuurslid Verzekeringen en

manager Riskmanagement en de manager Compliance het Risico
Committee van De Goudse. Het Risico Committee komt ieder
kwartaal bijeen.

als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden

Operatie aangewezen als data-eigenaar. Er is een stuurgroep

meegenomen.

datakwaliteit ingericht o.a. ten behoeve van de structurele

Audit & Risk Committee (ARC)

inbedding van de audittrail. De rol van datakwaliteitofficer

De ARC bereidt de besluiten van de RvC voor op het gebied van

is in de eerste lijn belegd. Het datakwaliteitsbeleid is in het

financiële verslaggeving en interne beheersing en ondersteunt

vierde kwartaal 2018 herijkt.

de RvC om erop toe te zien dat de verslaglegging aan de

31. PENSIOENLASTEN
De Goudse heeft voor haar medewerkers een pensioenregeling
getroffen. De hoofdregeling is gebaseerd op een beschikbare
56

–– De Goudse heeft de verantwoordelijkheid voor de Actuariële

–– Het Tax Control Framework programma is afgerond en de

wettelijke eisen voldoet. De ARC heeft een adviserende rol; de

premieregeling. Daarnaast is voor een groep medewerkers een

verantwoordelijkheid is in de eerste lijn bij de manager

besluitvorming ligt bij de RvC. Tot de taken van de commissie

toegezegde pensioenregeling van toepassing, uit hoofde van

Verslaglegging belegd. De tweede lijn is verantwoordelijk voor

behoren het houden van toezicht en het adviseren van het

fusieafspraken uit het verleden.

monitoring van het proces.
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bestuur over de werking van de interne risicobeheersings- en

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten

Middellange Termijn Plan (MTP)

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

controlesystemen. Het ARC komt ieder kwartaal bijeen.

De Goudse actualiseert periodiek het beleid ‘Geschiktheid

Jaarlijks wordt de strategie van De Goudse geactualiseerd

De Goudse voert een ALM-beleid als onderdeel van het

en betrouwbaarheid’. Dit beleid biedt handvatten om vast te

tijdens het MTP-proces. Volledige herijking van de strategie

beleggingsbeleid. In het ALM-beleid worden uitgangspunten

Solvency II-sleutelfuncties

stellen of (kandidaat)medewerkers geschikt en betrouwbaar

gebeurt eens in de drie jaar. Het MTP is een financiële uitwerking

geformuleerd over de manier waarop De Goudse invulling geeft

De Goudse heeft vier sleutelfunctiehouders benoemd: risk,

zijn voor hun functie en taken. Voor elke functie is duidelijk

voor de komende drie jaar, inclusief een balans en winst- en

aan de afstemming van de kasstromen uit beleggingen op de

compliance, actuarieel en audit. Zij vormen een belangrijk

welke beroepskwalificaties, geschiktheids-, deskundigheids- en

verliesrekening (onder de statutaire boekwaardegrondslagen).

kasstromen uit de verzekeringsverplichtingen. Periodiek wordt

onderdeel van de risicomanagementgovernancestructuur van

betrouwbaarheidseisen en werkervaring er nodig zijn.

Bij het opstellen van het MTP wordt uitgegaan van de

een ALM-studie uitgevoerd om steeds een geactualiseerd inzicht

strategische kaders die zijn bepaald in het strategische

te hebben in de beleggingen in relatie tot de verplichtingen.

De Goudse en rapporteren rechtstreeks aan het Bestuur en de
ARC.

RISICOMANAGEMENTSYSTEEM

plan. Het MTP neemt uitgangspunten mee met betrekking

Per kwartaal wordt in de balansmanagementrapportage deze

De Goudse heeft een uitgebreid risicomanagementsysteem.

tot onder andere de beleggingsmix, de productenmix, de

matching gerapporteerd.

Hiermee worden financiële en niet-financiële risico’s

financieringspositie, het dividendbeleid en diverse maatregelen,

geïdentificeerd, geanalyseerd, geëvalueerd en beheerst en

waaronder herverzekering. De vertaling van het MTP naar de

HERVERZEKERING

wordt ervoor gezorgd dat de solvabiliteitspositie van De Goudse

solvabiliteitontwikkeling onder Solvency II wordt nader uitgewerkt

De risicobereidheid van De Goudse geldt als uitgangspunt voor

adequaat is in relatie tot het risicoprofiel en de operationele

in het ORSA-proces.

het jaarlijkse prolongatieproces van de herverzekering en de af te
sluiten herverzekeringscontracten. De bevindingen uit de meest

omgeving.

ARC

Sleutelfunctiehouder Audit

VOORZITTER

BESTUURDER
FINANCIËN
EN RISK
Sleutelfunctiehouder
Risk / Manager Risk (1fte)

Actuarieel
Sleutelfunctiehouder

Operational
Risk / BCM
Officers

Financial Risk
Officer

IT Risk
Officer/CISO

PRIORITERING ACTIVITEITEN

(Risico)strategie en doelstellingen
bepalen/herijken

in het herverzekeringsbeleid dat het kader vormt voor de

De ORSA is het integrale proces dat De Goudse doorloopt om de

Commissie Herverzekering en de Werkgroep Herverzekering die

strategische besluitvorming te ondersteunen. Hierin wordt voor

verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de samenstelling en de

de komende drie jaar onderzocht welk effect scenario’s kunnen

uitvoering van de herverzekeringsprogramma’s.

de belangrijkste geïdentificeerde risico’s worden scenario’s

Het doel van het voorliggend beleid is om op een consistente

gedefinieerd voor de ORSA, waarbij het effect van een (wijziging

en efficiënte wijze de interne richtlijnen voor toepassing van

in) risicobehandeling, strategie of maatregel inzichtelijk wordt

uitgaande herverzekering te beschrijven en vast te leggen.

gemaakt. Door de ORSA kan het bestuur risico’s, kapitaal en

Hiermee wordt sturing en richting gegeven aan de vaststelling

rendement – en hun onderlinge samenhang – bestuderen en

van het herverzekeringsprogramma en wordt bijgedragen aan de

tijdig reageren. Daarbij worden afwegingen gemaakt die helpen

afweging tussen risico, rendement en kapitaal.

van de uitkomsten van de SRA en de ORSA worden de definitieve

RISICOMANAGEMENTCLASSIFICATIE

strategie en risicostrategie van De Goudse vastgesteld.

De Goudse wordt blootgesteld aan verschillende soorten risico’s.

Dagelijkse beheersing

in de onderstaande figuur weergegeven.

de beheersing van risico’s in de dagelijkse bedrijfsvoering en

INTEGRAAL
RISICOMANAGEMENT

(Risico)management
tegenpartijrisico’s

focust op de prioriteiten die volgen vanuit de risicostrategie.
(Risico)management
Marktrisico’s

(Risico)management
verzekeringstechnische risico’s

(Risico)management
Operationele risico’s

(Risico)management
Strategische risico’s

Risicobehandeling

Communicatie en overleg

ORSA

risicobeheersing en verslaglegging. Deze zijn vastgelegd
Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)

De teams Riskmanagement en Compliance houden toezicht op
Monitoring en beoordeling

Risico-evaluatie

gelden diverse randvoorwaarden op het gebied van governance,

De belangrijkste categorieën die De Goudse onderscheidt, worden
Financieel

Identificeren belangrijkste risico’s
en kansen
Risicoanalyse

hierbij meegenomen. Bij het toepassen van herverzekering

Risicoanalyse (SRA) uitgevoerd.

DAGELIJKSE BEHEERSING
Risicomanagementprocessen*

(Risico)management
Compliance/integriteitrisico’s

JAARLIJKSE HERIJKING (RISICO)STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN

SRA

vastgestelde strategische richting, wordt een Strategische

om de winstgevendheid van De Goudse te vergroten. Op basis

Solvency II-sleutelfuncties De Goudse

MTP

van herverzekeringen als risicomitigerende maatregel worden

hebben op de balans en de solvabiliteitspositie. Op basis van

Sleutelfunctiehouder
Compliance/
teammanager Compliance
Functionaris
Gegevensbescherming

recente ORSA over het risicoprofiel van De Goudse en de inzet

Om de risico’s en kansen te identificeren die passen bij de

Rapportagelijn
Escalatielijn

Compliance
Officers

Strategische Risicoanalyse (SRA)

De risicostrategie en prioriteiten zijn vertaald naar
beleidsdocumenten per risicocategorie binnen het totale

FINANCIEEL
RISICO

beleidsraamwerk van De Goudse. De risicobereidheid wordt
vertaald naar, onder andere, kapitaalbeleid en risicobudgetten

NIET-FINANCIEEL
RISICO

Marktrisico
(RFH)

Strategisch
risico (RFH)

Tegenpartijrisico (RFH)

Operationeel
risico (RFH)

en -limieten. De budgetten en limieten dienen als basis voor
Governance & organisatie, Mensen, (Risico)cultuur, Data & IT infrastructuur

Kaders: Risicomanagement Raamwerk, Beleidsraamwerk, Risicobereidheid Raamwerk, Model Validatie Raamwerk, Performance Management Raamwerk
Middelen: Methoden, technieken, modellen, tools
* Elk risicomanagementproces bestaat in essentie weer uit de stappen: identificeren, analyseren, evalueren en behandelen.

de monitoring door het team Riskmanagement, waarop zo
nodig wordt bijgestuurd. Daarnaast worden eventuele nieuwe
of opkomende risico’s geïdentificeerd, geanalyseerd en

Verzekeringstechnisch
risico (AFH)

meegenomen in de monitoring van het algehele risicoprofiel.
Risicolandschap De Goudse
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Grote verzekeringstechnische risico’s zijn het kostenrisico

integriteitsgerelateerde regelgeving en algemeen geaccepteerde

Het verzekeringstechnisch risico is het risico op verliezen

en het vervalrisico. In het Levenbedrijf is daarnaast het

normen en waarden.

of een ongunstige verandering in de waarde van

sterfterisico belangrijk. Specifieke risico’s bij het schadebedrijf

verzekeringsverplichtingen door een ondeugdelijke prijsstelling,

zijn het invaliditeitsrisico en het premie- en reserverisico. Het

Strategisch risico

inadequate aannames met betrekking tot de voorzieningen

sterfterisico wordt verkleind door het combineren van het kort- en

Strategische risico’s zijn risico’s die het behalen van de

management- en controleprocessen en coördinatie

(bijvoorbeeld wat betreft sterfte, invaliditeit en revalidatie), toeval

langlevenrisico. Het langlevenrisico wordt ook beheerst door het

strategische doelstellingen in de weg staan. Om een inschatting

van de rapportage van risico’s en controles door het

of door externe factoren, zoals catastrofes. Richtlijnen hiervoor

voornamelijk sluiten van verzekeringen met een beperkte looptijd.

te maken van de kans en mogelijke impact van deze risico’s

zijn vastgelegd in het verzekeringstechnisch risicobeleid.

Het kortlevenrisico wordt primair beheerst door een excedent- en

wordt aan het begin van de planning- & controlcyclus steeds een

een catastrofe-herverzekeringscontract. Beheersingsmaatregelen

strategische risicoanalyse (SRA) georganiseerd.

verkleinen en begeleiding van het operationeel management
binnen hun specifieke risico- en controlegebied;
–– Objectief en kritisch beoordelen van de uitvoerings-,

businessmanagement (eerste linie);
–– Zo nodig gebruikmaken van het escalatierecht met
betrekking tot zakelijke activiteiten die volgens de teams
Riskmanagement en Compliance leiden tot risico’s die voor

Bij de berekening van beste schattingen voor verzekerings-

in het schadebedrijf richten zich primair op herverzekering,

verplichtingen wordt gebruikgemaakt van homogene

aanpassing van voorwaarden en de toepassing van experience

INTERNE CONTROLESYSTEEM

risicogroepen:

rating.

De risicomanagementorganisatie omvat het geheel aan

–– Bevorderen van risicobewustzijn binnen de lijnorganisatie;

governance en beleidsmaatregelen dat erop is gericht om

–– Tweedelijnsmonitoring.

–– Aansprakelijkheid Particulier

–

De Goudse onaanvaardbaar zijn;

Marktrisico

alle risico’s van De Goudse zo goed mogelijk te beheersen

Transport

Het marktrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige

en te voorkomen dat de risicopositie, de winstgevendheid

Het team Risicomanagement en Compliance vertaalt

Zaakschade		
–– Aansprakelijkheid Bedrijven

–

Rechtsbijstand

verandering in de financiële situatie van De Goudse als direct

en solvabiliteit van De Goudse in gevaar komen. De

de risicobereidheid van het Bestuur naar methoden en

–– Brand

–

Inkomensbescherming

of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en de

risicomanagementorganisatie is ingericht op basis van het ‘Three

beleidsrichtlijnen. Dit ter ondersteuning van, en het toezicht op,

lines of defence’-risicobeheersingsmodel.

de controle van risico’s door de eerste lijn. De tweede lijn is het

–– Inboedel

–

Expats

volatiliteit van de marktprijzen van beleggingen, verplichtingen

–– Woonhuis

–

Reis

en financiële instrumenten. De marktrisico’s waaraan

geweten van de organisatie met betrekking tot deze risico’s en

–– Motorrijtuigen Casco

–

ISIS

De Goudse wordt blootgesteld, hebben met name betrekking

‘THREE LINES OF DEFENCE’– RISICOBEHEERSINGSMODEL

–– Motorrijtuigen WA

–

Nordisk

op de beleggingen voor eigen rekening en risico, waarbij

Het ‘Three lines of defence’-model heeft tot doel een degelijk

–– Ongevallen

–

Diverse geldelijke

onderscheid wordt gemaakt tussen de beleggingen tegenover de

bestuurskader te bieden voor financieel en niet-financieel

Derde verdedigingslinie

verzekeringsverplichtingen en het eigen vermogen. Richtlijnen om

risicobeheer. Hierbij zijn drie risicomanagementlagen

De Interne Audit Dienst (IAD) biedt een onafhankelijke

dit risico te beheersen zijn vastgelegd in het marktrisicobeleid.

gedefinieerd en geïmplementeerd, met verschillende rollen en

beoordeling van de interne beheersing van de risico’s van

Andere relevante beleidsdocumenten zijn het beleggingsbeleid,

uitvoerings- en toezichtverantwoordelijkheden.

De Goudse, zowel wat betreft de processen als de activa.

		verliezen
Inkomen		
–– Verzuim

–

WGA

–– AOV

–

WAO

–– WIA		

controles.

Hieronder vallen ook de risicomanagementactiviteiten van zowel

beleggingsmandaat en liquiditeitsbeleid.
Eerste verdedigingslinie
Tegenpartijrisico (kredietrisico)

Het businessmanagement van De Goudse heeft de primaire

Het tegenpartijrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige

verantwoordelijkheid voor:

Leven

verandering in de financiële situatie als gevolg van onverwachte

–– de uitvoering van activiteiten;

–– Individuele verzekeringen in geld (niet winstdelend)

de eerste als de tweede verdedigingslinie.
De IAD is actief als vangnet in de derde verdedigingslinie.

wanbetaling of verslechtering van de kredietwaardigheid

–– operations;

SLEUTELFUNCTIES

–– Kapitaal bij overlijden zonder stellige uitkering

van tegenpartijen van De Goudse, zoals herverzekeraars,

–– compliance;

Risk

–– Kapitaal bij leven zonder stellige uitkering

polishouders, hypotheekfondsen en gevolmachtigden.

–– effectieve beheersing van risico’s bij activiteiten.

De functiehouder Riskmanagement is verantwoordelijk

–– Gemengde verzekeringen

Richtlijnen om dit risico te beheersen zijn vastgelegd in het

–– Individuele verzekeringen in geld (winstdelend)
–– Kapitaal bij overlijden zonder stellige uitkering

voor een integraal en betrouwbaar inzicht in de beheersing

tegenpartijrisicobeleid en zijn onder meer vertaald naar het

Het management (eerste lijn) is verantwoordelijk voor het

van de belangrijkste risico’s van De Goudse. Belangrijke

beleggingsmandaat en het herverzekeringsbeleid.

analyseren van de risico’s in de gehele keten (van front- naar

sleutelactiviteiten omvatten:

backoffice) en het ontwikkelen en implementeren van controles

–– ondersteunen en adviseren van Bestuur, management en

–– Kapitaal bij leven zonder stellige uitkering
–– Kapitaal bij overlijden met stellige uitkering

Operationeel risico

om deze risico’s te beheersen. In 2018 is de rol van datakwaliteit-

–– Gemengde verzekeringen

Bij het operationeel risico gaat het om het risico dat

officer in de eerste lijn belegd.

–– Ingegane ouderdomspensioenen en lijfrenten

organisatiedoelstellingen niet worden behaald als gevolg van
Tweede verdedigingslinie

–– Kapitaal bij overlijden zonder stellige uitkering

of externe gebeurtenissen. Richtlijnen om dit risico te

De teams Riskmanagement en Compliance zijn verantwoordelijk

–– Ingegane ouderdomspensioenen en lijfrenten

beperken zijn vastgelegd in het operationeel- en compliance-

voor het volgende:

–– Overlevingsrenten

risicomanagementbeleid.

–– Inventariseren en analyseren van nieuwe of aangepaste weten regelgeving, en hierover informatie en advies verstrekken

–– Beleggingsverzekeringen
–– Spaarkasverzekeringen

Compliancerisico
Het compliancerisico is het risico dat De Goudse financiële

In 2018 zijn geen nieuwe producten geïntroduceerd.

medewerkers om risico’s te beheersen;
–– uitvoeren en/of faciliteren van activiteiten die
bijdragen tot een hogere ‘volwassenheid’ van het

inadequate of falende interne processen, mensen, systemen

–– Collectieve verzekeringen

60

–– Ontwikkeling van beleid om risico’s te beheersen en

Verzekeringstechnisch risico

risicomanagementsysteem van De Goudse;
–– monitoren van en rapporteren over het integrale risicoprofiel
en de mate van beheersing in relatie tot de vastgestelde
risicobereidheid;
–– monitoren en toetsen met betrekking tot beleidsdocumenten.

aan Bestuur, directie en management;
–– Gevraagd en ongevraagd advies geven aan Bestuur, directie

Periodiek vindt overleg plaats met het management van diverse

schade lijdt en/of reputatieschade oploopt als gevolg van het niet

en management over integriteits-, compliance- en andere

afdelingen en met andere risicomonitorende functies, zoals

voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder gedragstypische en

risicovraagstukken;

Compliance, de Interne Audit Dienst en de externe accountant.

61

De functiehouder rapporteert ten minste vier keer per jaar aan

DE GOUDSE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2018

–– Gedurende de looptijd van uitbestedingen wordt de naleving

het Bestuur en de ARC. Dit gebeurt in een rapportage over de

Het Bestuur van De Goudse is eindverantwoordelijk voor de

SCR Groep

2018

2017

beheersing van risico’s. De functiehouder Riskmanagement wordt

naleving van alle wet- en regelgeving door De Goudse. De

van afspraken gemonitord op basis van service level

Marktrisico

102.486

122.544

ingevuld door de manager Riskmanagement.

functiehouder Compliance is werkzaam in een door het Bestuur

agreements.

Tegenpartijrisico

23.508

18.119

Zorg

125.613

109.138

ingestelde onafhankelijke functie. De functiehouder adviseert
Actuarieel

over, faciliteert en ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving.

SOLVABILITEITSPOSITIE

Leven

37.602

40.826

De Actuariële functiehouder is verantwoordelijk voor het adequaat

De functiehouder rapporteert ten minste vier keer per jaar aan

Belangrijkste ontwikkelingen in 2018

Schade

44.233

36.972

uitvoeren van de beoordelende en controlerende taken en te

het Bestuur en de ARC. De rapportage gaat over de belangrijkste

–– In 2018 is de omvang van het aanwezige kapitaal licht

Diversificatie

-115.818

-110.549

waarborgen dat:

compliancerisico’s, de maatregelen die genomen moeten worden,

afgenomen ondanks het goede verzekeringstechnische

BSCR

217.623

217.050

–– Solvency II technische voorzieningen juist worden

of zijn, om de beheersing van die risico’s te verbeteren en de

resultaat. Een belangrijke oorzaak is de inkoop van een deel

Operationeel risico

17.662

16.021

voortgang van de werkzaamheden in het kader van de taken van

van de finacieringspreferente aandelen en de afname van de

LACDT

-42.541

-42.125

overwaarde in de beleggingen.

SCR

192.745

190.946

vastgesteld;
–– tarieven toereikend worden vastgesteld;

de functie.

–– De marktrisico’s en de verzekeringstechnische risico’s Leven

–– product- en acceptatiebeleid en de herverzekeringsregelingen
in overeenstemming zijn met de risicobereidheid van

De functiehouder Compliance wordt ingevuld door de manager

zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Hier staat een

De Goudse;

Compliance. Periodiek vindt overleg plaats met het management

verhoging van de verzekeringstechnische risico’s Schade en

van diverse afdelingen, de voorzitter van het Bestuur en

Zorg tegenover.

–– de solvabiliteitspositie onder Solvency II toereikend is om
toekomstige verliezen te kunnen opvangen;
–– in de ORSA alle relevante risico’s omtrent de strategische
keuzes van De Goudse worden geadresseerd en de uitkomsten

andere risicomonitorende functies, zoals Riskmanagement,
Speciale Zaken, Interne Audit Dienst, externe accountant en
De Nederlandsche Bank.

–– De gevoeligheid voor veranderingen in volatiliteits-

Audit

Solvency Capital Requirement
(single risks)

5%
12%
4%
11%

Marktrisico
29%
36%

11% 12%

Zorg

2017

32%

Tegenpartijrisico

Leven
5%

7%

Schade

De functiehouder Interne Audit is verantwoordelijk voor

Bij de berekeningen is rekening gehouden met de ultimate

De Actuariële functiehouder steunt daarbij op activiteiten en

onafhankelijke en objectieve beoordeling van de effectiviteit van

forward rate (UFR 4,05%), de volatility adjuster

verantwoordelijkheden in de eerste lijn, het beleidsraamwerk

het risicomanagement en de controle- en beheersingsprocessen

(VA, 24 basispunten opslag) en de credit rate adjustment

en bijbehorende rapportages. De functiehouder valt onder de

van De Goudse. Deze functiehouder stelt jaarlijks in overleg

(CRA, 10 basispunten afslag).

Verdeling SCR naar risicocategorie De Goudse N.V.

manager Riskmanagement en rapporteert ten minste vier keer

met het Bestuur en de ARC een auditplan op. Dit plan geeft een

per jaar aan het Bestuur en de ARC. Daarbij legt de functiehouder

overzicht van de audits en opdrachten die de Interne Audit

Aanwezig kapitaal

De SCR voor de groep is gestegen, met name door toename van de

alle vervulde taken en de resultaten daarvan vast. Ook geeft de

Dienst (IAD) gedurende het jaar zal uitvoeren. De IAD stelt op

De tiering van het vermogen valt ruim binnen de grenzen die

SCR voor Zorg, ondanks een afname van de SCR voor marktrisico’s.

functiehouder duidelijk alle eventuele tekortkomingen aan en

basis van de uitgevoerde werkzaamheden auditrapportages

hieraan worden gesteld in de Solvency II-regelgeving.

doet aanbevelingen over de wijze waarop deze zouden moeten

op en bespreekt die met het Bestuur. Periodiek vindt overleg

worden verholpen.

plaats met het management van diverse afdelingen, de voorzitter

Bij de solo-entiteiten bestaat het vermogen uitsluitend uit tier-1

De hoogte van de afslag in verband met belasting (LACDT) op de

36%

Operationeel risico

Verliesabsorberend vermogen belastingen (LACDT)

van het Bestuur en andere risicomonitorende functies, zoals

kapitaal. Op de groep bestaat het vermogen voor 87% uit Tier-1

SCR-berekening wordt jaarlijks vastgesteld. Onderbouwing vindt

Compliance

Riskmanagement, Compliance, Speciale Zaken, de externe

kapitaal (EUR 400 mln.), inclusief de financieringspreferente

plaats op basis van de Solvency II-balanspositie voor en na schok,

De functiehouder Compliance is ervoor verantwoordelijk dat

accountant en De Nederlandsche Bank. De manager IAD

aandelen, die tot 2025 geclassificeerd worden als restricted tier-1

de carry back, het verwachte toekomstige resultaat na schok en

er integraal inzicht is in het geheel van maatregelen dat zich

rapporteert ten minste twee keer per jaar aan het ARC over de

vermogen (EUR 28 mln.). De achtergestelde lening uit 2015 is tier-

de mate waarin winsten en verliezen door de schok fiscaal te

richt op de implementatie, handhaving en naleving van wet- en

voortgang van het audit-jaarplan.

2 vermogen (EUR 50 mln.). De achtergestelde lening uit 2016 is

verrekenen zijn. De onderbouwing wordt gemaakt op basis van

tier-3 vermogen (EUR 10 mln.). Bij de groep is in tier-3 nog EUR 19

de marktwaardecijfers ultimo boekjaar. De vastgestelde LACDT-

mln. ruimte en voor tier-2 en tier-3 tezamen is dit nog EUR 37 mln.

percentages bedragen eind 2018 voor het schadebedrijf 18,0%

regelgeving en van de interne procedures en gedragsregels om te
voorkomen dat de reputatie en integriteit van De Goudse worden

UITBESTEDING

aangetast.

De Goudse heeft bepaalde taken uitbesteed aan externe partners.

(2017: 15,0%) en voor het levenbedrijf 18,0% (2017: 22,5%).

Uitbestedingen moeten een doelgerichte bijdrage leveren

Vereist eigen vermogen

Belangrijke sleutelactiviteiten omvatten het volgende.

aan de strategie van De Goudse. Omdat De Goudse bij haar

Het vereist vermogen (SCR) wordt vastgesteld met de

Solvabiliteitsratio

–– Inventarisatie en analyse van nieuwe of aangepaste wet- en

dienstverlening een hoog kwaliteitsniveau nastreeft, moet de

standaardformule van de Solvency II-richtlijnen. De Goudse

Door toename van de SCR is de SCR-ratio ten opzichte van vorig

regelgeving, en hierover informatie en advies verstrekken aan

kwaliteit van uitbestede activiteiten aan haar normen voldoen. De

bepaalt de SCR op groepsniveau aan de hand van de

jaar gedaald. Door de stijging van de VA is de impact van het

Bestuur en management.

Goudse heeft haar uitbestedingsproces gebaseerd op drie pijlers:

Consolidatiemethode.

vervallen van de VA (ex-VA in de figuren hierna) toegenomen. De

–– Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan Bestuur
en management over integriteits- en andere compliancevraagstukken.
–– Monitoren van de uitvoering van diverse interne en externe
62

gedaald.

2018

aanpassingen is sterk toegenomen.

van de ORSA op de juiste manier worden geïnterpreteerd ten
behoeve van de strategische besluitvorming.

–– De solvabiliteitsratio is ten opzichte van vorig jaar licht

Opbouw SCR De Goudse N.V.

–– Het uitbestedingsproces is ingericht en gedocumenteerd, en

impact van het vervallen van de UFR (ex-UFR) is niet gewijzigd.

specifieke verantwoordelijkheden zijn belegd;
–– Een risicoanalyse dient als basis om te komen tot een
uitbestedingscontract. Voor het afsluiten van de contracten

regelingen en van de naleving van wet- en regelgeving, en

worden afspraken gemaakt over het gewenste niveau van

daarbij zo nodig aanbevelingen doen ter verbetering.

dienstverlening;
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2018
233%

214%

217%

Zorg
195%

191%

448

418

420

384

448

193

195

193

197

235

basis

ex-VA

ex-UFR

ex-UFR
ex-VA

excl. LACDT

Het vereist kapitaal voor Zorg als Leven is sterk gestegen. Dit komt

SCR Marktrisico Groep

2018

2017

voornamelijk door de stijging van het premierisico als gevolg
van de toenemende verzekeringsportefeuille. Daarnaast is het

Rente

22.385

24.421

de kasstroommismatch operationeel te managen waardoor het

Aandelen

31.249

47.780

liquiditeitsrisico wordt beperkt.

invaliditeitsrisico toegenomen door de afnemende duur van het
AOV-herverzekeringscontract.

Vastgoed

27.305

24.876

Credit spread

40.999

47.219

803

278

0

0

Valuta

Kapitaalsvereiste

Aanwezig vermogen

SCR Zorg

Solvabiliteitsratio

2018

2017

Concentratie

Zorg als Leven

68.898

64.143

Diversificatie

Zorg als Schade

73.884

58.510

6.216

8.841

451

446

220%

422

216%

417

191

192

192

233

basis

ex-VA

ex-UFR

ex-UFR
ex-VA

excl. LACDT

Kapitaalsvereiste

Aanwezig vermogen

-20.255

-22.030

De Goudse voor liquiditeitsdoeleinden kredietfaciliteiten aan bij

102.486

122.544

Leven (EUR 15 mln.), bij Schade (EUR 25 mln.) en op groepsniveau

Operationeel risico

Renterisico ontstaat door een ‘mismatch’ van de rentelooptijd

De hoogte van het vereiste kapitaal voor het operationeel risico

van rentegevoelige activa en passiva op de balans. De Goudse

is in 2018 beperkt gestegen ten opzichte 2017 als gevolg van een

Schade

heeft in haar beleid opgenomen het renterisico, en dus de

groeiende verzekeringstechnische portefeuille.

Het vereist kapitaal voor Schade is gestegen. Dit komt

duratiemismatch, niet verder te laten oplopen, en zal bij

voornamelijk door de stijging van het premierisico als gevolg

een stijgende rentetermijnstructuur de mismatch geleidelijk

van de toenemende verzekeringsportefeuille in de branches

reduceren. Het renterisico is licht gedaald.

-22.356
109.138

SCR Zorg De Goudse N.V.
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Motorrijtuigen, Brand en Aansprakelijkheid.
Aandelenrisico

Solvabiliteitsratio

De Quota Share herverzekering is het afgelopen jaar afgebouwd

De reguliere aandelenportefeuille is in 2018 afgenomen.

naar 45% en zal in 2019 verder worden afgebouwd naar 30%.

Daarnaast is het aandelenrisico gedaald als gevolg van de

Hierdoor is de SCR voor het catastroferisico bij Schade gestegen.

ontwikkeling van de door EIOPA gepubliceerde symmetric
adjustment.

De solvabiliteitsratio is gevoelig voor veranderingen van de rente
en volatiliteitsaanpassingen. Door stijging van de VA is deze

SCR Schade

gevoeligheid toegenomen (2018: 38%-punt, 2017: 20%-punt).

Premie & reserve

Ook als geen rekening wordt gehouden met de VA- en UFR-opslag

Royement

ligt de solvabiliteitsratio van De Goudse boven het targetniveau

Catastrofe

van 165%.

Diversificatie

Een verlaging van de UFR naar 3,2% zorgt voor een daling van

2018

2017

38.975

32.942

3.014

2.092

Spreadrisico
Spreads op zowel staats- als bedrijfsobligaties zijn het

13.134

10.344

afgelopen jaar wederom gedaald. Dit betekent ook dat de

-10.889

-8.406

beleggingsopbrengsten uit ‘nieuwe’ beleggingen lager

44.233

36.972

zijn dan in het verleden. Om het spreadrisico niet verder te

SCR Schade De Goudse N.V.

vergroten is De Goudse terughoudend ten aanzien van de
aankoop van langlopende beleggingen. Voor de default-

het aanwezig vermogen met EUR 7 mln. (2017: EUR 8 mln.). Een
stijging van de rente met 50 basispunten resulteert in een stijging

Marktrisico

component in de spreads houdt De Goudse een voorziening

van het aanwezig vermogen met EUR 8 mln. (2017: EUR 6 mln.)

Conform het beleggingsmandaat 2018 is de exposure naar

aan die is afgeleid van de naar looptijd gewogen kans op

hypotheken en vastgoed verhoogd, aandelen en bedrijfsobligaties

faillissement van de onderliggende debiteur. Door de omvang

Verzekeringstechnisch risico

worden niet actief verder opgebouwd. De belangrijkste

van de beleggingsportefeuilles is de allocatie naar individuele

Leven

marktrisico’s waaraan De Goudse is blootgesteld zijn het

debiteuren al snel aanzienlijk. Er zijn bandbreedtes gedefinieerd

Het vereist kapitaal neemt jaarlijks af door krimp van de portefeuille.

renterisico, het aandelenrisico en het spreadrisico.

in het beleggingsmandaat om het concentratierisico te beperken.

Het marktrisico is in 2018 gedaald, voornamelijk door afname van

Tegenpartijrisico (Kredietrisico)

het aandelenrisico.

Uitbreiding van beleggingen in hypotheekfondsen zorgt voor een

SCR Leven

2018

2017

Kort Leven

9.644

10.266

Lang Leven

14.113

14.498

verhoging van het tegenpartijrisico.

Invaliditeit

1.286

1.393

Royement

3.408

5.001

24.982

26.480

Het liquiditeitsrisico maakt geen onderdeel uit van de Solvency
II-standaardformule waarmee het vereist eigen vermogen wordt

Kosten
Catastrofe
Diversificatie
64
SCR Leven De Goudse N.V.

kredietwaardigheid (AAA en AA) EUR 809,6 mln. Daarnaast houdt

Renterisico

-23.385
125.613

194%

451

en snel liquide te maken staatsobligaties met een hoge

(EUR 7 mln.).

Diversificatie
233%

Ultimo 2018 bedragen de liquide middelen EUR 84,8 mln.

SCR Marktrisico De Goudse N.V.

Catastrofe

2017
236%

-prognose. Daarnaast is er een liquiditeitsplanning opgesteld om

Liquiditeitsrisico

4.480

5.743

-20.311

-22.556

vastgesteld. Het liquiditeitsrisico wordt door De Goudse als

37.602

40.826

een beperkt risico beschouwd. In het liquiditeitsbeleid zijn
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richtlijnen opgenomen voor de (gewenste) liquiditeitspositie en
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

ACTIVA
b1

2018

2017

Immateriële vaste activa
Portefeuillerechten
Goodwill
Software

21.267

24.016

6.492

7.035

675

648

28.434

31.699

Investeringen
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

2018

2017

18.033

18.152

9.924

8.899

27.957

27.051

18.152

17.847

104

694

Terreinen en gebouwen
Voor eigen gebruik
Overige terreinen en gebouwen

Voor eigen gebruik

Portefeuillerechten
Beginstand

Beleggingen
b2

24.016

2.059

–

24.708

Beginstand
Investeringen / aankopen

-2.749

-2.751

Verkopen

21.267

24.016

Herwaarderingen

–

–

-223

-389

18.033

18.152

8.899

8.368

Goodwill
Beginstand
Investeringen
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

7.035

158

271

7.660

-814

-783

6.492

7.035

Overige terreinen en gebouwen
Beginstand
Investeringen / aankopen

–

–

Verkopen

–

-473

1.025

1.004

9.924

8.899

26.244

26.140

Herwaarderingen
Per 1 januari 2017 heeft Van Lanschot Chabot Holding B.V. 100%
van de aandelen en stemrechten in Mandema en Partners BV. Het
overnamebedrag bestond grotendeels uit Immateriële vaste activa,
verdeeld over portefeuillerechten en goodwill.

De overige terreinen en gebouwen bevinden zich in Nederland en bestaan uit woonen winkelpanden, bedrijfsruimten en landelijke eigendommen.

Software
Beginstand

648

229

Investeringen

213

539

–

-36

-186

-84

675

648

42.641

42.127

-14.207

-10.428

28.434

31.699

Looptijd korter dan één jaar

3.750

3.617

Looptijd langer dan één jaar

24.684

28.082

28.434

31.699

Desinvesteringen
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Overzicht van nog niet geheel afgeschreven immateriële vaste
activa:
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Voor 62% (vorig jaar: 69%) van de terreinen en gebouwen heeft een taxatie in
het huidige boekjaar plaatsgevonden. De overige niet-getaxeerde terreinen en
gebouwen zijn op basis van overige algemeen aanvaardbare waarderingsmodellen
gewaardeerd.
Bij de waardering van gebouwen voor eigen gebruik is onder andere rekening
gehouden met het huidige huurcontract, het intern gebruik, de huurontvangsten van
derden en de benodigde investeringen. Het huidige huurcontract is op 30 december
2011 door Goudse Verzekeringen Services B.V. met een verbonden partij afgesloten,
waarbij een marktconforme huur is overeengekomen. De resterende looptijd van
het huurcontract is 3 jaar. Met de voorwaarden van het huurcontract is rekening
gehouden in de waardering van het pand.
Het huurbedrag voor gebouwen in eigen gebruik bedroeg in dit boekjaar EUR 1.940
(2017: EUR 1.914).

De verkrijgingsprijs heeft zich als het volgt ontwikkeld:
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Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik
Overige terreinen en gebouwen

2.933

2.933

29.177

29.073
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

2018
b3

2017

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Beginstand
Investeringen

b5

1.257

1.774

226

–

Aankopen
Verkopen

Desinvesteringen

–

–

Overige mutaties

-13

-517

1.470

1.257

Dit betreft een belang van 7,55% in Credimo Holding N.V. te Asse (België). De enige activiteit
van Credimo Holding N.V. is het houden van een 60,78% belang in Credimo N.V. Alle
activiteiten vinden plaats in Credimo N.V., die via de deelneming Credimo Finance N.V.
intermediaire activiteiten verricht op de Belgische verzekeringsmarkt.

Beginstand

Aflossingen
Overige mutaties

Obligaties officieel genoteerd

Zerobonds niet officieel genoteerd
Voorziening voor oninbaarheid

Overige financiele beleggingen
Aandelen en participaties in beleggingsfondsen
389.113

297.900

Aankopen

89.079

100.130

Verkopen

-20.342

-29.700

-4.571

20.783

453.279

389.113

Herwaarderingen

1.398.122

48.042

24.210

-69.616

-45.664

-101.197

-74.908

2.402

5.248

1.186.639

1.307.008

1.264.850

64.305

63.817

51

50

-22.035

-21.709

1.186.639

1.307.008

De voorziening voor oninbaarheid is opgebouwd uit twee componenten: de voorziening
voor specifieke obligaties en de algemene voorziening. De voorziening voor specifieke
obligaties is gebaseerd op de verwachte toekomstige kasstromen en wordt opgenomen
bij faillissement of betalingsachterstanden van de debiteur. De algemene voorziening is
gebaseerd op de faillissementskansen van de obligaties in de portefeuille.
De voorziening voor oninbaarheid is slechts licht gewijzigd in lijn met de marginale
wijzigingen in het risicoprofiel van de obligatieportefeuille.
2018

Overzicht van obligaties naar landencategorie

Reguliere aandelen en beleggingsfondsen type 1

Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Totaal

2017

Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Totaal

83.525

96.815

Nederland

10,7%

22,9%

33,6%

10,0%

24,5%

34,5%

Reguliere aandelen en beleggingsfondsen type 2 overige markten

845

7.259

Andere lidstaten E.U.

17,0%

35,2%

52,2%

18,3%

33,1%

51,4%

Strategische participaties

876

1.196

Overige landen

11,2%

3,0%

14,2%

11,2%

2,9%

14,1%

38,9%

61,1%

100,0%

39,5%

60,5%

100,0%

gereglementeerde markten

Handelsvoorraad beleggingsfondsen
Hypotheekfondsen
Vastgoedfondsen

Op basis van genoteerde marktprijzen
Op basis van afgeleide marktnoteringen met waarneembare

1.138

936

285.886

210.870

81.009

72.037

453.279

389.113

84.370

104.075

1.138

936

marktdata
Op basis van waarderingsmodellen en -technieken niet gebaseerd

367.771

284.102

453.279

389.113

De waardering van de post waarderingsmodellen en -technieken niet gebaseerd op
marktdata bestaat bijna geheel uit beleggingsfondsen gewaardeerd op basis van de 		
meest recente opgave van de vermogensbeheerders.
De verkrijgingsprijs van aandelen ultimo boekjaar bedraagt

2018

Overzicht van obligaties naar ratingcategorie

434.999

Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Totaal

2017

Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Totaal

AAA

3,2%

36,9%

40,1%

3,2%

37,4%

40,6%

AA

10,3%

20,7%

31,0%

10,4%

19,6%

30,0%

A

17,8%

2,8%

20,6%

17,3%

2,0%

19,3%

7,3%

0,7%

8,0%

8,1%

1,5%

9,6%

BBB

op marktdata
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1.307.008

1.144.318

Zerobonds officieel genoteerd

Beginstand

2017

Overige mutaties bestaan uit agio-afschrijvingen en voorziening mutaties.

Op 30 oktober 2018 heeft Credimo Holding N.V. een kapitaalstorting gedaan van EUR 3,0
mln. waarop De Goudse heeft ingetekend samen met de overige aandeelhouders. Het 7,55%
belang is dus niet gewijzigd. De kapitaalstorting was nodig om de commerciële activiteiten
in de dochtermaatschappij Credimo Finance N.V. te kunnen uitbreiden. Naar verwachting
vergroot dit het toekomstig winstpotentieel van het bedrijf.

b4

2018
Obligaties

Overig

0,3%

0,0%

0,3%

0,5%

0,0%

0,5%

38,9%

61,1%

100,0%

39,5%

60,5%

100,0%

360.312
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

2018
Overzicht van obligaties waarvan de boekwaarde hoger is
dan de actuele waarde

Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Totaal

2017
Bedrijfsobligaties

Staatsobligaties

Totaal

Aflossingsdata als percentage van het totaal

Nederland

< 2 jaar

2 < > 5 jaar

5 < > 10 jaar

> 10 jaar

29%

20%

41%

10%

In 2018 is de gehele hypotheekportefeuille juridisch overgedragen aan ASR, evenals het operationeel beheer. Om dit mogelijk te maken heeft
Goudse Levensverzekeringen N.V. de hypotheekvorderingen tegen een kostprijs van EUR 56.561 overgedragen aan Assurantiemaatschappij Hollandia
anno 1924 N.V., vervolgens het juridische eigendom van de contracten overgedragen aan ASR, waarna de hypotheekvorderingen weer vanuit
Assurantiemaatschappij Hollandia anno 1924 N.V. terug overgedragen zijn aan Goudse Levensverzekeringen N.V. door stille cessie.

Boekwaarde

7.059

–

7.059

–

–

–

Actuele waarde

6.976

–

6.976

–

–

–

Boekwaarde

30.977

3.009

33.986

5.263

3.182

8.445

Actuele waarde

28.923

2.952

31.875

5.067

3.133

8.200

Boekwaarde

38.036

3.009

41.045

5.263

3.182

8.445

Beginstand

Actuele waarde

35.899

2.952

38.851

5.067

3.133

8.200

Verstrekkingen

Overige landen

Totaal

b7

Overige mutaties

2017

De verkrijgingsprijs van obligaties ultimo boekjaar bedraagt

1.210.828

1.337.893

De actuele waarde van obligaties ultimo boekjaar bedraagt

1.405.572

1.567.516

116.360

119.027

boekjaar bedraagt

1.428
156.201

148.501

148.986

224.283

225.541

5,5%

5,7%

< 2 jaar

2 < > 5 jaar

5 < > 10 jaar

> 10 jaar

22%

31%

22%

25%

2018

2017

64.482

72.450

9.581

8.991

-17.886

-17.019
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60

56.240

64.482

< 2 jaar

2 < > 5 jaar

5 < > 10 jaar

> 10 jaar

89%

1%

8%

2%

Vorderingen uit hypothecaire leningen
Beginstand
Verstrekkingen
Aflossingen
Overige mutaties

Overige mutaties bestaan uit agio-afschrijvingen en voorziening mutaties.
De actuele waarde van vorderingen uit hypothecaire leningen
ultimo boekjaar bedraagt

Effectieve rentevoet

70

1.599
157.185

3,3%

Aflossingsdata als percentage van het totaal

b6

3.590
-1.259

De actuele waarde van vorderingen uit de andere leningen ultimo

Effectieve rentevoet

Aflossingsdata als percentage van het totaal

1.199
-1.814

De vorderingen uit andere leningen bestaan voor een aanzienlijk deel uit een vordering op
Westland Utrecht Bank, waar een spaarhypotheekverplichting in de technische voorzieningen
tegenover staat.

boekjaar bedraagt
3,3%

152.442

De verkrijgingsprijs van vorderingen uit andere leningen ultimo

2018

Effectieve rentevoet

156.201

Overige mutaties bestaan uit agio-afschrijvingen en voorziening mutaties.

Beleggingen in obligaties die de concentratiegrens van 3% overschrijden in de beleggingsportefeuille van De Goudse zijn beleggingen in de Nederlandse staat
(11,0%) en Franse staat (3,8%).

De nominale waarde van de zerobonds ultimo boekjaar bedraagt

2017

Vorderingen uit andere leningen

Aflossingen
De Goudse hanteert een “buy & hold” beleggingsstrategie en houdt de obligaties dus tot de einddatum aan, waarna de verwachte aflossing tegen nominale
waarde zal plaatsvinden. Om deze reden waardeert De Goudse deze obligaties niet af. Wel is een voorziening voor oninbaarheid gevormd voor het tussentijds
faillissementsrisico.

2018

b8

2018

2017

Deposito’s bij kredietinstellingen
Beginstand

–

–

15.000

–

Aflossingen

–

–

Overige mutaties

–

–

15.000

–

Verstrekkingen

Betreft een participatie in het ASR depositofonds, waarvan de looptijd kort is.
61.418

68.218

3,5%

3,8%
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

2018
b9

Beginstand
Verstrekkingen
Aflossingen
Overige mutaties

b10

2017

273

476

55

8

-148

-211

–

–

180

273

b14

2017

Beginstand

3.139

1.630

Investeringen

1.042

2.971

–

-5

-966

-1.457

3.215

3.139

8.424

7.651

-5.209

-4.512

3.215

3.139

22.811

25.713

Materiële vaste activa en voorraden

Desinvesteringen
Afschrijvingen

Depots bij verzekeraars
Dit betreffen vorderingen op grond van (her)verzekeringsovereenkomsten waarover
niet vrij beschikt kan worden.

b11

2018
Overige activa

Polisbeleningen

Overzicht van nog niet geheel afgeschreven activa:
Aanschafwaarde

Beleggingen voor risico van polishouders en spaarkasbeleggingen
Aandelen en beleggingsfondsen
Obligaties
Vorderingen uit andere leningen
Liquide middelen

Beginstand

Cumulatieve afschrijvingen
432.283

516.273

2.670

2.790

245

244

-527

-212

434.671

519.095

519.095

577.323

Aankopen

407

380

Verkopen

-57.256

-93.991

Overige mutaties

-27.575

35.383

434.671

519.095

b15

Liquide middelen (x EUR 1)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Goudse Levensverzekeringen N.V. heeft een kredietfaciliteit van maximaal EUR 10,0 mln. bij
ING Bank N.V. en EUR 5,0 mln. bij ABN AMRO Bank N.V. Goudse Schadeverzekeringen N.V. heeft
een kredietfaciliteit van maximaal EUR 10,0 mln. bij ING Bank N.V. en EUR 15,0 mln. bij ABN AMRO
Bank N.V. De Goudse N.V. heeft bij ABN Amro Bank N.V. een ongecommitteerde kredietfaciliteit
van maximaal EUR 7,0 mln.

b16

Overlopende activa
Lopende rente en huur

De overige mutaties bestaan voornamelijk uit herwaarderingen.

Intrest
De verkopen en aflossingen zijn het gevolg van expiraties en afkopen in de
verzekeringsportefeuille. De herwaardering beïnvloedt het resultaat niet omdat
deze geheel voor rekening en risico komt van de polishouders. De tegenover deze
beleggingen staande technische voorziening verandert met hetzelfde bedrag.

Betreft voornamelijk opgelopen intrest op de obligatieportefeuille. Door afname van de
omvang van deze portefeuille neemt ook de omvang van deze balanspost af.
Overige overlopende activa

b12

De post ‘Aandelen en beleggingsfondsen’ bestaat geheel uit beleggingsfondsen met
verschillende risicoprofielen.

Vooruitbetaalde kosten

2.712

4.292

(Dis)agio vastrentende waarden

3.688

7.311

Vorderingen

Overige

1.110

3

7.510

11.606

26.119

34.253

Vorderingen uit directe verzekering			
De vorderingen op verzekeringsnemers en tussenpersonen hebben een looptijd korter
dan 1 jaar.

b13

Looptijd langer dan één jaar

Overige vorderingen
Belastingen
Vorderingen op verzekeringsmaatschappijen
Overige vorderingen

Looptijd korter dan één jaar
Looptijd langer dan één jaar
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Looptijd korter dan één jaar

5.582

4.938

–

31

9.030

6.187

14.612

11.156

14.612

11.156

–

–

14.612

11.156

4.202

3.066

30.321

37.319
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

PASSIVA

2018

2017

Aansprakelijk vermogen
b17

Groepsvermogen

b18

Aandeel derden

b19

Achtergestelde schulden

b17

Groepsvermogen

b20

363.424

352.927

6.445

5.584

Beginstand

59.328

Geboekte premies

342.080

292.630

417.839

Verdiende premies

-347.113

-287.539

26.904

31.939

950.312

977.880

434.675

519.100

1.384.987

1.496.980

1.508.698

1.607.672

62.801

59.814

363.424

352.927
Voorziening voor levensverzekering, spaarkassen en verzekeringen
waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen

Voor spaarkassen en verzekeringen waarbij polishouders het

Totaalresultaat
36.251

34.355

35

10.451

36.286

44.806

beleggingsrisico dragen

Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen in verband met

Voorziening verzekeringsverplichtingen primo boekjaar

Aandeel derden

Netto premies

Het aandeel derden betreft het deel dat in het groepsvermogen is ingebracht door de

Benodigde intrestvergoeding en mutaties beleggingen voor rekening

aandeelhouders van het minderheidsbelang in Van Lanschot Chabot Holding B.V.

polishouders
Uitkeringen en afkopen eigen rekening

b19

Achtergestelde schulden
Tier 2 achtergestelde schuld
Tier 3 achtergestelde schuld

26.848

59.402

Voor levensverzekering

b18

31.939

429.271

weergegeven in de toelichting op de enkelvoudige balans.

herwaarderingen

2017

Voor niet-verdiende premies en lopende risico’s

De samenstelling van en de wijzigingen in het eigen vermogen zijn

Geconsolideerd resultaat na belastingen

2018
Technische voorzieningen

Vrijgevallen voor kosten uit de voorziening verzekeringsverplichtingen
49.463

49.407

Overige technische baten en lasten eigen rekening
Levenresultaat op kanssystemen

9.939

9.921

59.402

59.328

Voorziening verzekeringsverplichtingen ultimo boekjaar

49.407

49.353

Nog af te schrijven rentestandkorting ultimo boekjaar

6.462

69.523

-171.026

-212.889

-3.300

-3.408

68

1.919

-10.018

-13.933

1.393.685

1.508.698

-2.265

-3.954

Tier 2 achtergestelde schuld
Stand primo boekjaar
Afschrijving agio/disagio
Stand ultimo boekjaar

56

54

49.463

49.407

De in 2015 verworven achtergestelde schuld heeft een nominale waarde van EUR 50,0 mln.
De lening is volledig achtergesteld op alle huidige en toekomstige schulden van De Goudse N.V.,
inclusief de schulden van dochtermaatschappijen. De lening loopt tot 6 november 2025 tegen een
intrestpercentage van 7,25% en wordt aan het einde van de looptijd volledig afgelost.

Nog af te schrijven acquisitiekosten ultimo boekjaar

-6.430

-7.764

1.384.990

1.496.980

959.007

989.598

Geactiveerde rentestandkorting

-2.265

-3.954

Geactiveerde acquisitiekosten

-6.430

-7.764

950.312

977.880

-3.954

-6.620

Balansvoorziening verzekeringsverplichtingen ultimo boekjaar
Het Levenresultaat op kanssystemen bestaat uit resultaat op sterfte, invaliditeit
en op de ontwikkeling van de levensverzekeringsportefeuille.
Voor levensverzekering
Voorziening leven

Tier 3 achtergestelde schuld
Stand primo boekjaar
Afschrijving agio/disagio
Stand ultimo boekjaar
De in 2016 verworven achtergestelde schuld heeft een nominale waarde van EUR 10,0 mln.
De lening is volledig achtergesteld op alle huidige en toekomstige schulden van
De Goudse N.V., inclusief de schulden van dochtermaatschappijen. De lening loopt tot
28 december 2021 tegen een intrestpercentage van 3-maands EURIBOR met een opslag van
6,10% en wordt aan het einde van de looptijd volledig afgelost.
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9.921

9.905

18

16

9.939

9.921
Verloopstaat geactiveerde rentestandkorting
Beginstand
Verleend
Afgeschreven

-256

-150

1.945

2.816

-2.265

-3.954
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PER 31 DECEMBER 2018
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2018

2017

Verloopstaat geactiveerde acquisitiekosten Leven
Beginstand
Verleend
Afgeschreven

b21

-7.764

-9.582

-55

-57

1.389

1.875

-6.430

-7.764

2018

2017

12.939

14.544

1.999

2.877

Voorzieningen
Belastinglatentie
Overige personeelsverplichtingen
Overige voorzieningen

3.322

4.274

18.260

21.695

–– Belastinglatentie

In mindering gebracht op de technische voorzieningen
Geactiveerde acquisitiekosten Schade

-8.808

-8.193

Beginstand

14.544

3.776

Geactiveerde acquisitiekosten Leven

-6.430

-7.764

Mutaties

-1.605

10.768

-15.238

-15.957

12.939

14.544

543.260

550.898

-245.190

-225.425

251.202

217.787

549.272

543.260

Beginstand

520

653

Beginstand

2.877

2.594

Toevoeging

60

193

Toevoeging

632

3.231

-310

-326

Onttrekking

-1.510

-2.948

270

520

1.999

2.877

Looptijd korter dan één jaar

20

1.504

Looptijd langer dan één jaar

1.979

1.373

1.999

2.877

Voor te betalen schade / uitkeringen
Beginstand
In het boekjaar geboekte schaden
Toevoeging gedurende het jaar

Bij
de bepaling van de belastinglatentie is rekening gehouden met de toekomstige
							
belastingtariefswijzigingen. De latentie is berekend met een tarief van 20,5%.

–– Overige personeelsverplichtingen

Voor winstdeling en kortingen

Onttrekking ten behoeve van polishouders

De looptijd van de voorziening Belastinglatentie is overwegend langer dan één jaar.

Voor de technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en
lopende risico’s en voor te betalen schade / uitkeringen geldt:
Looptijd korter dan één jaar

176.886

165.505

Looptijd langer dan één jaar

399.290

409.694

576.176

575.199

De technische voorzieningen voor levensverzekeringen en voor winstdeling en kortingen zijn
vrijwel geheel langlopend van aard.
Herverzekering							
Voor WGA en Brand zijn Quota Share herverzekeringscontracten afgesloten, voor Brand in
combinatie met een Excess of Loss herverzekering. Voor de overige inkomensproducten is een
surplus herverzekeringscontract afgesloten. Lopende schades zijn proportioneel herverzekerd.
Voor Motorrijtuigen WA en Aansprakelijkheid is een Excess of Loss herverzekeringscontract
gesloten. Voor de meeste overlijdensrisico’s bij Leven is een excedent herverzekering afgesloten.
Voor een klein deel van de overlijdensrisico’s is een Quota Share herverzekering overeengekomen.
Voor verschillende Leven- en Schade-onderdelen geldt een catastrofe-risicodekking.
						
Toereikendheidstoets Leven en Schade (x EUR 1)
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Het totaal van technische voorzieningen van het Levenbedrijf (EUR 1.385 mln.) laat bij de
toereikendheidstoets (gebaseerd op Solvency II-grondslagen) een positieve marge van
EUR 42,2 mln. zien. Het toetssaldo ultimo 2017 bedroeg EUR 40,2 mln op Solvency II-grondslagen.
De stijging van het toetssaldo op Solvency II-grondslagen is voornamelijk het gevolg van
verzekeringstechnische ontwikkelingen.
					
Het totaal van technische voorzieningen van het Schadebedrijf (EUR 576 mln.) laat bij de
toereikendheidstoets (gebaseerd op Solvency II-grondslagen) een positieve marge van EUR 16,3
mln. zien. Het toetssaldo ultimo 2017 bedroeg EUR 33,2 mln. op de Solvency II-grondslagen. De
daling wordt mede veroorzaakt door modelwijzigingen en een afname van de overwaarde van
beleggingen.								
						
									
					

De voorziening voor overige personeelsverplichtingen bestaat uit de voorzieningen voor
secundaire arbeidsvoorwaarden en een reorganisatievoorziening. De voorzieningen voor
secundaire arbeidsvoorwaarden betreft een aanvullingsregeling op de pensioenregelingen voor
een beperkte groep medewerkers, een eenmalige uitkering voor een beperkte groep medewerkers
en jubileumuitkeringen. Een deel van deze personeelscondities blijft in stand na pensionering.
		
–– Overige voorzieningen
Beginstand
Mutaties

4.274

5.921

-952

-1.647

3.322

4.274

Looptijd korter dan één jaar

299

284

Looptijd langer dan één jaar

3.023

3.990

3.322

4.274

De overige voorzieningen bestaan uit een voorziening voor mogelijke risico’s uit hoofde van
lopende maatschappelijke discussies en geschillen.
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2018

2017

Schulden
b22

52.155

62.578

6.340

4.756

58.495

67.334

Belastingen

4.000

4.018

Depots

1.180

1.485

Schulden aan verzekeraars

9.083

9.177

14.127

15.408

28.390

30.088

27.406

28.769

597

821

Tussenpersonen

Schulden uit directe verzekering bestaan voornamelijk uit verschuldigde
uitkeringen en hebben een looptijd van korter dan één jaar.			
						
Overige schulden

Overige

In de deelneming Van Lanschot Chabot is in 2017 een kortlopende schuld aan
kredietinstellingen opgenomen van EUR 7.760.
Looptijd korter dan één jaar
Looptijd tussen één en vijf jaar

387

498

28.390

30.088

Nog te betalen kosten

6.115

8.068

Nog te betalen intrest

618

675

Belastingen

3.628

3.727

Overige

4.590

6.343

14.951

18.813

14.606

18.123

Looptijd langer dan vijf jaar

b24

< 1 jaar
719

1 tot 5 jaar
930

> 5 jaar
–

Schulden uit directe verzekering
Verzekeringnemers

b23

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Inzake lease-overeenkomst auto’s

De jaarhuur van bedrijfsgebonden onroerend goed, niet in eigen bezit, bedraagt EUR 1,0 mln.
Op 18 december 2018 is een koopovereenkomst gesloten, waarin de samenwerking wordt
aangegaan met Anker Insurance in de vorm van het in eerste instantie verkrijgen van een
participatie van 30% van de aandelen in deze verzekeraar. Omdat eerst goedkeuring van de
toezichthouder is vereist, is de transactie nog niet verwerkt in 2018. Deze goedkeuring is in
maart 2019 gegeven. Het transactiebedrag bedraagt EUR 6,0 mln.				
		
In februari 2019 is met Van Lanschot Kempen overeengekomen om het 51%-belang van
De Goudse in Van Lanschot Chabot Holding B.V. (VLC) uit te breiden naar een 100%-belang.
De overnameprijs bedraagt ongeveer EUR 26 mln. Omdat VLC al volledig meegeconsolideerd
wordt in de jaarrekening, verdwijnt het aandeel derden in de geconsolideerde balans en de
geconsolideerde winst- en verliesrekening.						
							
Goudse Schadeverzekeringen N.V. heeft eind 2018 toezeggingen gedaan om voor EUR 30 mln.
in het ASR Dutch Core Residential fonds stortingen te verrichten.
			
Ontvangen zekerheden							
Inzake herverzekeringscontracten zijn zekerheden ontvangen ter grootte van EUR 100,9 mln.
in de vorm van gedeponeerde obligaties die niet tot het economische eigendom behoren.		
			
Gestelde zekerheden
De verzekeringsmaatschappijen van De Goudse zijn aangesloten bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Als gevolg daarvan
betaalden deze maatschappijen hun aandeel in de herverzekeringspremie en overige kosten
en staan zij garant voor hun aandeel in het eigen risico van de eerste layer.

Overlopende passiva

Looptijd korter dan één jaar
Looptijd langer dan één jaar

345

690

14.951

18.813

De Nederlandsche Bank kan een heffing opleggen aan Goudse Levensverzekeringen
N.V. om een andere levensverzekeraar die onder de minimum solvabiliteit raakt mede te
financieren door middel van een achtergestelde lening als onderdeel van een zogenaamde
‘Opvangregeling’. Hierbij geldt een maximum (voor alle maatschappijen gezamenlijk) per
opvangsituatie waarbij rekening wordt gehouden met de eigen vereiste solvabiliteit.
Verbonden partijen								
Alle groepsmaatschappijen, alsmede de deelnemingen, worden aangemerkt als verbonden
partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.
Verder is ook het groepshoofd Goudse Verzekeringen B.V. aan te merken als verbonden partij.
Tot verbonden partijen behoren ook sleutelfunctionarissen.				
			
Fiscale eenheid						
De Goudse N.V. vormt tezamen met haar dochterondernemingen, exclusief de
deelneming Van Lanschot Chabot Holding B.V., een fiscale eenheid voor de heffing van
vennootschapsbelasting (voor de omzetbelasting inclusief de dochterondernemingen
van deelneming Van Lanschot Chabot Holding B.V.). Alle tot de fiscale eenheid behorende
ondernemingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden van deze fiscale
eenheid.
Gebeurtenissen na balansdatum							
Na de balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die invloed hebben op het
inzicht in deze jaarrekening.
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TOELICHTING TECHNISCHE REKENING
SCHADEVERZEKERING OVER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

Resultaten per branche
(bedragen x EUR 1.000)

Totaal

Ongevallen

Motorrijtuigen

Motorrijtuigen

Brand en

Algemene

en ziekte

casco

overig

natuurevenementen

aansprakelijkheid

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

388.280

276.370

251.917

22.477

18.252

36.706

28.642

72.248

62.823

20.817

18.320

7.187

6.228

2.530

2.098

-1.691

-1.262

-36.636

-40.808

-1.513

-1.048

-2

-2

-50

-30

36.112

28.578

71.283

62.564

20.628

18.352

7.154

6.198

2.499

2.092

-1.691

-1.262

-36.636

-40.808

-1.504

-1.041

-2

-2

-50

-30

18.117

34.421

27.316

34.647

21.756

19.124

17.311

7.152

6.196

2.449

2.062

-3.960

-8.407

-6.589

-20.116

-17.952

-5.257

-4.911

-1.517

-1.351

-530

-448

Geboekte premies (bruto)

s2

Geboekte premies (herverzekering)

-96.256

-95.651

-56.092

-52.163

-272

-338

Verdiende premies (bruto)

441.784

383.290

281.954

247.051

22.154

18.455

Verdiende premies (herverzekering)

-94.671

-95.751

-54.516

-52.270

-272

-338

347.113

287.539

227.438

194.781

21.882

-67.823

-60.756

-27.211

-25.545

-4.785

Acquisitiekosten

s10

Provisie (herverzekering)

s6

Schade (bruto)

s7

Schade (herverzekering)

Toegerekende intrest
Overige technische baten en lasten

29.902

35.507

15.272

18.260

–

–

-5

–

14.554

17.184

81

63

–

–

–

–

309.192

262.290

215.499

187.496

17.097

14.157

26.009

20.727

29.085

20.988

13.948

12.463

5.635

4.845

1.919

1.614

-203.204 -199.748

-317.904 -284.275

-12.977

-11.187

-40.327

-25.383

-41.770

-37.688

-13.936

-6.740

-4.876

-2.839

-814

-690

66.703

66.488

41.063

39.365

314

–

2.393

3.971

18.041

22.958

4.892

193

–

–

–

1

57.991

44.503

53.358

27.113

4.434

2.970

-11.925

-685

5.356

6.258

4.904

5.916

759

2.006

1.105

925

13.401

14.645

11.144

12.229

125

120

990

1.139

428

392

591

681

65

75

58

9

1.636

13

1.478

-174

24

-1

-23

49

144

73

-15

65

12

1

16

–

73.028

59.161

65.980

39.168

4.583

3.089

-10.958

503

5.928

6.723

5.480

6.662

836

2.082

1.179

934

Toegerekende kosten

-49.660

-47.370

-29.881

-29.560

-2.328

-1.981

-2.693

-2.627

-9.698

-8.502

-3.582

-3.416

-1.297

-1.147

-181

-137

Technisch resultaat

23.368

11.791

36.099

9.608

2.255

1.108

-13.651

-2.124

-3.770

-1.779

1.898

3.246

-461

935

998

797

1.934

6.244

1.819

5.355

42

-338

697

2.709

-4.041

-666

3.469

-785

-2

-2

-50

-29

Resultaat herverzekering

s1

Overige

438.335

s1

s8

Rechtsbijstand

Bruto premies

2018

2017

De bruto premies zijn volledig in Nederland gegenereerd.

s5

Mutatie voorziening dubieuze vorderingen
Opbrengsten uit beleggingen
s3

Valutakoersresultaten
Overige

Overige beleggingen
Aandelen en participaties in beleggingsfondsen
Obligaties
Leningen
Leningen aan groepsmaatschappijen
Overige beleggingen

5.972

4.992

13.956

15.263

21

378

Uitloopresultaat

350

350

Ongevallen en ziekte

Niet-gerealiseerde resultaten op beleggingen
Gerealiseerde resultaten op beleggingen
Directe kosten

s4

1.150

308

158

–

665

360

1.973

668

2017

2016

2015

Oude jaren

Totaal

12.271

-576

1.171

24.618

37.484

50

59

Motorrijtuigen casco

793

-363

-38

-81

311

21.042

Motorrijtuigen overig

-1.006

-1.530

-993

-3.169

-6.698

6.480

5.446

-4.033

8.608

Rechtsbijstand

2.080

1.550

Overige

-308

-265

4.219

15.339

–

37

2.080

1.513

Brand en natuurevenementen

535

94

-9

353

973

Algemene aansprakelijkheid

191

135

-694

-411

-779

-819

227

87

197

-308

-46

1

–

–

-44

11.919

-2.012

-476

21.507

30.939

Gerealiseerde winst op beleggingen
Terreinen en gebouwen
Aandelen en participaties in beleggingsfondsen
Obligaties

80

2017

20.349
Beleggingsresultaat terreinen en gebouwen en aandelen
Directe beleggingsopbrengsten

2018
Overige technische baten eigen rekening

582

201

2.662

1.751

Het positieve uitloopresultaat van de branche “Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overige ziekte- en ongevallenverzekeringen”
wordt voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt door positieve schadeontwikkelingen bij WGA-ERV, WIA Collectief en AOV, zowel in
2017 als in oudere jaren. De negatieve uitloop bij “Motorrijtuigen aansprakelijkheid” is veroorzaakt doordat de ontwikkeling van de
schadedossiers te positief werd ingeschat.
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TOELICHTING TECHNISCHE REKENING
SCHADEVERZEKERING OVER 2018

TOELICHTING TECHNISCHE REKENING
LEVENSVERZEKERING OVER 2018

(bedragen x EUR 1.000)

(bedragen x EUR 1.000)

2018

2017

l1

2018

Verdiende premies eigen rekening

2017

Bedrijfskosten
Bruto Herverzekering Eigen rekening

De acquisitiekosten
bestaan uit betaalde en verschuldigde provisiekosten.
(bedragen
x EUR 1.000)

Bruto

Her-

Eigen

verzekering

rekening

Periodieke premies
s9

Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen
Salarissen

-17.466

-17.113

Sociale lasten

-2.435

-2.334

Pensioenpremies

-2.296

-2.396

Overige personeelskosten

-6.793

-6.718

Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen

–

–

-14.393

-13.158

Facilitaire kosten

-1.465

-1.328

Overige

-4.812

-4.323

-49.660

-47.370

ICT-kosten

Individueel

22.430

-454

21.976

23.965

-516

23.449

Collectief

12.074

-5.213

6.861

10.375

-4.141

6.234

Beleggingseenheden

17.530

-35

17.495

20.490

-46

20.444

52.034

-5.702

46.332

54.830

-4.703

50.127

26.175

–

26.175

20.419

–

20.419

79

–

79

134

–

134

26.254

–

26.254

20.553

–

20.553

78.288

-5.702

72.586

75.383

-4.703

70.680

Premies ineens
Individueel
Beleggingseenheden

Premies totaal

De personeelskosten betreffen aan Goudse Schadeverzekeringen N.V. doorbelaste kosten
van direct toewijsbaar personeel dat in dienst is bij Goudse Verzekeringen Services B.V.

2018

2017

77.152

74.056

Bruto premies
s11

Beleggingslasten
Onroerend goed
Aandelen
Overige beleggingslasten
Gerealiseerd verlies op beleggingen

s12

Nederland
-207

-220

-52

-5

-315

-276

-62

-400

-636

-901

Overige technische lasten eigen rekening
Intrest
Valutakoersresultaten
Overige

Andere lidstaten E.U.

l2

36

35

6.318

6.423

127

130

Overige beleggingen

-190

-191

Aandelen en participaties in beleggingsfondsen

–

-227

Leningen aan groepsmaatschappijen

-147

-237

Obligaties

25.587

27.905

-337

-655

Hypothecaire leningen

1.932

2.372

Andere leningen

8.556

8.475

Polisbeleningen
Beleggingen voor risico van polishouders
Overige beleggingen

l4

5

8

83

86

5

2

42.613

45.401

Gerealiseerde winst op beleggingen
–

269

Aandelen en participaties in beleggingsfondsen

3.489

4.980

Obligaties

4.815

1.844

8.304

7.093

Terreinen en gebouwen

82

1.327
75.383

Opbrengsten uit beleggingen
Terreinen en gebouwen

l3

1.136
78.288
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TOELICHTING TECHNISCHE REKENING
LEVENSVERZEKERING OVER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

2018
l5

2017

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen

2018

2017

-895

-1.012

Bedrijfskosten

De niet-gerealiseerde winst op beleggingen bestaat in 2017 grotendeels uit
koersstijgingen op beleggingen voor risico van polishouders. Deze resultaten
worden geëlimineerd in de post Wijziging technische voorziening eigen rekening.
In 2018 bestaat de niet-gerealiseerde winst op beleggingen voornamelijk uit de
vrijval van de voorziening voor oninbaarheid op de vastrentende beleggingen.

l9

Acquisitiekosten
Incassoprovisie
Afsluitprovisie

-68

183

-963

-829

De acquisitiekosten bestaan uit verschuldigde en teruggeboekte provisiekosten.
Beleggingsresultaat terreinen en gebouwen en aandelen
Directe beleggingsopbrengsten
Niet-gerealiseerde resultaten op beleggingen
Gerealiseerde resultaten op beleggingen
Directe kosten

6.354

6.458

-5.130

8.358

Salarissen

-1.846

-2.091

3.340

3.219

Sociale lasten

-257

-285

Pensioenpremies

-243

-293

Overige personeelskosten

-714

-642

-83

-101

4.481

17.934

l10

Beheers- en personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen

Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen
l6

Overige technische baten eigen rekening

ICT-kosten

Ontvangen vergoedingen
Intrest
Mutatie voorziening dubieuze vorderingen
Valutakoersresultaten
Overige

539

1.638

21

50

9

254

10

–

2.727

4.487

3.306

6.429

Facilitaire kosten
Overige

2018

Uitkeringen eigen rekening

Uitkeringen
Individueel
Collectief

Bruto

Herverzekering

-85.863

563

2017

Eigen
rekening

Bruto

-85.300

Herverzekering

-88.411

226

3.157

-3.330

-4.418

986

-3.432

–

-41.744

-57.638

–

-57.638

-134.094

3.720

-130.374

-150.467

1.212

-149.255

Individueel

-14.205

–

-14.205

-16.122

–

-16.122

Beleggingseenheden

-26.447

–

-26.447

-47.512

–

-47.512

-40.652

–

-40.652

-63.634

–

-63.634

-174.746

3.720

-171.026

-214.101

1.212

-212.889

l12

-12

-30
-757

Gerealiseerd verlies op beleggingen

-155

-3.280

-957

-4.067

-585

-1.654

-79

-59

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen

l13

Overige technische lasten eigen rekening

Intrest
Valutakoersresultaten

l8

-12

-91

-1.944

-2.816

-60

-188

-2.016

-3.095

Overige

Winstdeling en kortingen
Winstbijschrijvingen
Afschrijving rentestandkorting
Winst bestemd voor polishouders

84

2017

-11.496

-790

Administratiekosten

2018

-9.892

Het niet-gerealiseerde verlies op beleggingen bestaat grotendeels uit koersdalingen op
beleggingen voor risico van polishouders. Deze resultaten worden geëlimineerd in de post
Wijziging technische voorziening eigen rekening.

Afkopen

Uitkeringen totaal

-578
-1.881

Overige beleggingslasten

-88.185

-6.487

-484
-1.591

Beleggingslasten
Onroerend goed

Eigen
rekening

-41.744

Beleggingseenheden

–
-5.726

De personeelskosten betreffen aan Goudse Levensverzekeringen N.V. doorbelaste kosten van
direct toewijsbaar personeel dat in dienst is bij Goudse Verzekeringen Services B.V.
l11

l7

–
-4.757

–

-32

-1.114

-1.206

-1.778

-2.951

De rubriek ‘Overige’ bevat mutaties in de overige voorzieningen.
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TOELICHTING TECHNISCHE REKENING
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TOELICHTING GECONSOLIDEERDE WINSTEN VERLIESREKENING OVER 2018

(bedragen x EUR 1.000)

(bedragen x EUR 1.000)

Winstbronnen

Resultaat op intrest
Resultaat op kosten

Verzekeringen in geld

Beleggingsverzekeringen

Totaal

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Salarissen

7.137

5.837

440

428

7.577

6.265

Sociale lasten
Pensioenpremies

173

56

2.469

2.325

2.642

2.381

5.652

5.216

4.366

8.718

10.018

13.934

Overige personeelskosten

Totaal resultaat op grondslagen

12.962

11.109

7.275

11.471

20.237

22.580

Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen

Totaal beschikbaar gestelde resultatendeling

-2.016

-3.095

–

–

-2.016

-3.095

Facilitaire kosten

Resultaat op grondslagen na resultatendeling

10.946

8.014

7.275

11.471

18.221

19.485

Overige

Resultaat actuariële grondslagen

2018

2017

-49.437

-49.651

-6.999

-6.797

Totale bedrijfskosten

ICT-kosten

Het resultaat op actuariële grondslagen bestaat uit resultaat
op sterfte, invaliditeit en op de ontwikkeling van de
levensverzekeringsportefeuille.

Overboeking bedrijfskosten naar schadebehandeling

-6.018

-6.320

-14.274

-14.662

-4.554

-4.495

-20.399

-20.194

-3.035

-2.731

-10.269

-9.915

-114.985

-114.765

20.818

21.464

-94.167

-93.301

Een gedeelte van de totale bedrijfskosten wordt in de technische rekening overgeboekt
van de rubriek “Bedrijfskosten” naar de rubriek “Schaden eigen rekening”. 			
						
Totaal resultaat vastgoedbeleggingen in verhuur
541

395

Exploitatiekosten

Bruto huuropbrengsten

-221

-252

Herwaarderingen

1.026

697

–

306

1.346

1.146

35.775

35.205

1.391

1.118

Gerealiseerd verkoopresultaat

r1

Andere baten
Provisieomzet Van Lanschot Chabot Holding B.V.
Andere baten uit niet-verzekeringstechnische entiteiten
Overige

r2

–
36.323

-33.909

-34.375

-4.327

-4.376

Andere lasten
Provisielasten en bedrijfskosten Van Lanschot Chabot Holding B.V.
Interest
Overige

r3

324
37.490

-3.008

-3.192

-41.244

-41.943

-10.264

-9.776

-500

-2.178

-10.764

-11.954

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Belastingen naar soort
Acute belastingen
Latente belastingen
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(bedragen x EUR 1.000)

2018

2017

Toepasselijk tarief

25,0%

25,0%

0,0%

0,3%

Vast

-0,1%

0,0%

Pensioenpremie

0,1%

0,1%

Afwijkende belastingdruk door bedrijven buiten de fiscale eenheid

-1,4%

0,3%

Omrekening belastinglatentie van 25% naar 20,5%

-1,2%

0,0%

Effectief belastingpercentage

22,4%

25,7%

Wettelijk belastingbedrag

-12.008

-11.634

Effectief belastingbedrag

-10.764

-11.954

Deelnemingsvrijstelling
Vrijval nog te betalen belasting
Niet-aftrekbare kosten

2018

2017

1.414

1.040

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Aansluiting tussen het wettelijk en effectief belastingpercentage

Bezoldiging bestuurders

116

81

1.530

1.121

272

294

Aantal bestuurders

5

5

Aantal commissarissen

5

5

798

798

546

682

29

21

–

–

In 2018 was het Bestuur het gehele jaar volledig ingevuld, in 2017 waren delen
van het jaar bestuursposities vacant.				
Bezoldiging commissarissen

De afwijkende belastingdruk door bedrijven buiten de fiscale eenheid
heeft betrekking op de meerderheidsdeelneming Van Lanschot Chabot B.V.
							

Vast
Bezolding bestuurders en commissarissen betreft het bedrag dat in het
desbetreffende boekjaar ten laste van De Goudse is gekomen.

Vanaf 1 januari 2015 wordt geen variabele beloning meer toegekend aan de bestuurders. Ter
gedeeltelijke compensatie is de vaste beloning aangepast. De variabele beloning tot en met 2014
bestond voor 60% uit een langetermijncomponent. Dit uitgestelde deel wordt uitbetaald in drie
jaarlijkse termijnen, bestaande uit een cash- en non-cash-deel (fantoomaandelen). De fantoomaandelen worden telkens toegekend met een retentieperiode van 1 jaar, waarna deze worden
ingekocht door De Goudse in ruil voor contanten. Het uitgestelde deel van de variabele beloning
van 2014 is in 2018 volledig afgewikkeld.
Aantal medewerkers (inclusief externe medewerkers)
Alle medewerkers zijn werkzaam in Nederland.

Honoraria onafhankelijke accountant
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten

–

–

575

703

In de rubriek Onderzoek van de jaarrekening is in 2017 voor EUR 159 aan kosten opgenomen
die betrekking hebben op het voorgaande jaar.
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KAPITAALMANAGEMENT

(bedragen x EUR 1.000)

KAPITAALBELEID
De Goudse streeft naar een solide kapitaalbasis die bijdraagt aan de doelstellingen
van de organisatie. Het kapitaalmanagement omvat alle activiteiten die zich richten
op het sturen van, beheersen van en toezicht houden op de aanwezige en vereiste
solvabiliteit. De Goudse wil te allen tijde voldoen aan de eisen met betrekking
tot kapitaal die door de wet worden gesteld. Daarbij geldt dat De Goudse een
familiebedrijf is en dat ook graag wil blijven.

De interne norm bedraagt op groepsniveau 125% en op soloniveau 115%. Deze interne
norm ligt boven de 100%, onder andere door de volgende overwegingen:
–– het ontbreken van enkele risico’s, zoals model-, reputatie- en strategisch risico, in
de standaardformule;
–– verhoogde volatiliteit in de vermogenspositie op Solvency II-grondslagen;
–– uitkomsten van een uitgevoerde benchmarkvergelijking op basis van
marktgegevens.

De doelstelling van het kapitaalbeleid is tweeledig. Enerzijds moet kapitaalbeleid
ervoor zorgen dat te allen tijde een solide kapitaalbasis per entiteit wordt behouden
of hersteld kan worden, ook als bepaalde stressscenario’s zich voordoen. Anderzijds
draagt het kapitaalbeleid bij aan het bereiken van de strategische doelstellingen, in
overeenstemming met de gedefinieerde risicobereidheid.

Voor de groep is het interventieniveau op 145% en het targetniveau op 165%
vastgesteld. Voor de solo-entiteiten is het interventieniveau 130% en het
targetniveau 150%. De interventielimiet is zo gekozen, omdat er vanaf dit niveau nog
voldoende mogelijkheden zijn om tijdig bij te sturen voordat de interne norm wordt
overschreden.

Het kapitaalbeleid is erop gericht om overtollig kapitaal van de dochtermaatschappijen
effectief in te zetten. Als overtollig kapitaal niet op korte termijn aangewend wordt in
de dochtermaatschappij is het effectiever om dit kapitaal in de holding aan te houden
om strategische optionaliteit te creëren. Het aanhouden van kapitaal in de holding
heeft als voordeel dat het eenvoudiger is om het benodigde kapitaal in te zetten
waar de investeringen worden gedaan. Bovendien kan deze buffer worden ingezet bij
mogelijke stresssituaties in de dochtermaatschappijen. Daarom heeft De Goudse in
het kapitaalbeleid een bovengrens benoemd waarbij een surplus ontstaat.

De solvabiliteitseisen zijn bepaald aan de hand van de risicobereidheidsverklaring
zoals vastgesteld door het Bestuur. Deze solvabiliteitseisen zijn opgesteld op
groepsniveau en zijn vertaald naar de solvabiliteitseisen van Schade en Leven. De
solvabiliteitseisen zijn gebaseerd op de Solvency II-wet- en -regelgeving inclusief UFR
en VA. In rapportages worden de solvabiliteitsposities zowel inclusief als exclusief
UFR en VA weergegeven. In de besluitvorming wordt rekening gehouden met het effect
van de UFR en VA.

De solvabiliteitseisen kennen de volgende niveau’s:

Holding

Schade en Leven

Surplus
210%

Surplus
175%

Optimaal
165%

Optimaal
150%

Comfort
145%

Comfort
130%

Sub-optimaal
125%

2017

Totaal vermogen op marktwaardegrondslagen

459.319

459.175

Toegezegd dividend

-15.368

-14.067

4.514

5.918

Aanwezig vermogen

448.465

451.026

Solvabiliteitskapitaalvereiste op Solvency II-grondslagen

192.745

190.946

Solvabiliteitsratio Solvency II

232,7%

236,2%

Aanwezig vermogen op boekwaardegrondslagen

429.271

417.839

Herwaardering immateriële vaste activa

-28.434

-31.699

Herwaardering vastrentende beleggingen

264.716

300.834

Herwaardering technische voorzieningen herverzekerd

-17.771

-14.732

-180.734

-199.455

Aanwezig vermogen op Solvency II-grondslagen

Correctie aandeel derden

De Correctie aandeel derden betreft de effecten van marktwaardecorrecties in
de deelneming Van Lanschot Chabot Holding B.V.

Herwaardering technische voorzieningen bruto
Belastinglatentie

-7.729

-13.612

459.319

459.175

Tier 1

399.917

399.847

Tier 2

49.463

49.407

Totaal vermogen op marktwaardegrondslagen

Tiering-indeling

Tier 3
Totaal vermogen op marktwaardegrondslagen

Onder interne norm

Onder interne norm
100%

102.486

122.544

Vereist vermogen Solvency II-grondslagen
Marktrisico

Onder
wettelijke
norm

Verzekeringstechnische risico's
Diversificaties
Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste (BSCR)
Operationeel risico
Verliesabsorberend vermogen belastingen

90

9.921
459.175

Onderdeel van het Tier 1 kapitaal betreffen financieringspreferente aandelen ad EUR 28 mln.
Voor dit deel van het kapitaal wordt gebruikgemaakt van de overgangsregeling.

Tegenpartijrisico

Onder
wettelijke
norm

9.939
459.319

Sub-optimaal
115%

100%

De Goudse heeft trigger-events gekoppeld aan de interne solvabiliteitseisen. In
een gebied tussen bepaalde solvabiliteitseisen gelden verschillende soorten
managementacties. Bij het bepalen van eventuele bijsturing wordt rekening gehouden
met verschillende streeftermijnen om de relevante niveaus te kunnen bereiken. Daalt
de solvabiliteit onder de interne norm dan is de streeftermijn een tot twee jaar om
terug te keren boven die norm. Daalt de solvabiliteit onder het interventieniveau dan
is de streeftermijn twee tot vier jaar om terug te keren boven dit niveau. Voor daling
onder het targetniveau is geen termijn benoemd om weer op dat niveau te komen.
Als de solvabiliteit onder de 100% komt in een stress-scenario, worden – conform de
vereisten van de Europese wetgever – maatregelen ingezet om binnen zes maanden
het niveau van 100% bereikt te hebben.

2018
Aanwezig en vereist vermogen

23.508

18.119

207.448

186.936

-115.818

-110.549

217.623

217.050

17.662

16.021

-42.541

-42.125

192.745

190.946

91

KAPITAALMANAGEMENT

(bedragen x EUR 1.000)

2018

2017

5,0%

4,7%

29,2%

35,7%

6,7%

5,3%

Zorgriscio

35,8%

31,8%

Levenrisico

10,7%

11,9%

Schaderisico

12,6%

10,8%

100,0%

100,0%

Vereist vermogen Solvency II-grondslagen verdeeld
naar risicocategorie
Operationeel risico
Marktrisico
Tegenpartijrisico

Uit de bovenstaande cijfers blijkt hoe de risicogevoeligheid is verdeeld over de diverse
risicomodules van de SCR.		
Zonder gebruik te maken van de volatiliteitsaanpassing en de UFR zou de Solvency II-ratio
respectievelijk 213,8% en 220,0% bedragen. Als beide effecten worden geëlimineerd
bedraagt de Solvency II-ratio 195,4%.						
							

92

93

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
VOOR WINSTVERDELING
(bedragen x EUR 1.000)

31 december
2018

31 december
2017

ACTIVA
(bedragen
x EUR 1.000)

31 december
2017

PASSIVA

Beleggingen

Eigen vermogen

Deelnemingen
–– deelnemingen en groepsmaatschappijen

31 december
2018

372.101

b1

379.433

b2

Gestort en opgevraagd kapitaal

55.719

55.719

Agioreserve

24.619

30.769

Herwaarderingsreserve terreinen en gebouwen en aandelen

30.119

29.028

219.026

205.942

Overige reserves

Overige financiële beleggingen
–– deposito's bij kredietinstellingen

15.000

–

Vorderingen

Onverdeelde winst
–– resultaat na belastingen

36.251

34.355

–– preferent dividend

-2.310

-2.888

Groepsmaatschappijen

4.608

1.645

33.941

31.467

Vennootschapsbelasting

3.243

3.347

363.424

352.926

59.402

59.328

847

825

Overige

51

39
7.902

5.031

Overige activa
Liquide middelen

Achtergestelde schulden

Voorzieningen
35.566

33.706

Overige

Schulden
Groepsmaatschappijen

3.989

1.556

Overige schulden

2.311

2.888

Overlopende passiva

430.569

94

418.170

596

647
6.896

5.091

430.569

418.170
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ENKELVOUDIGE WINST- EN
VERLIESREKENING OVER 2018

TOELICHTING ENKELVOUDIGE
JAARREKENING OVER 2018

(bedragen x EUR 1.000)

(bedragen x EUR 1.000)

Resultaat deelnemingen na belastingen

2018

2017

39.378

37.600

Overige baten en lasten na belastingen

-3.127

-3.245

Resultaat na belastingen

36.251

34.355

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Tenzij anders vermeld, zijn de grondslagen van waardering van activa en passiva en van resultaatbepaling van de
enkelvoudige jaarrekening dezelfde als vermeld in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening van De Goudse N.V.
Het aandeel in het resultaat van deelnemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten
van de deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. De resultaten van deelnemingen die gedurende
het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het afstotingsmoment
verwerkt in het resultaat van de groep. Wijzigingen in de boekwaarde van deelnemingen anders dan ten gevolge van het
resultaat worden in de herwaarderingsreserve verantwoord.

BEDRIJFSACTIVITEITEN
De Goudse N.V. is houdstermaatschappij van schade- en levensverzekeringsmaatschappijen en enkele daarmede
samenhangende kleine vennootschappen, alsmede van volmacht- en assurantiebemiddelingsbedrijven. De Goudse N.V.
heeft geen eigen directe activiteiten.

DEELNEMINGEN
Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde en betreffen de in de consolidatie betrokken
vennootschappen en andere deelnemingen. De invloed van wijzigingen in de samenstelling van de groep is opgenomen
onder ‘Wijzigingen in de samenstelling van de groep’ in de ‘Algemene Toelichting bij de jaarrekening’.

b1

2017

379.433

371.720

Deelnemingen
Beginstand
Aankopen
Herwaarderingen

226

–

1.078

10.519

Resultaat

39.314

38.117

Dividend

-46.894

-40.337

Overige mutaties

b2

2018

-1.056

-586

372.101

379.433

Gestort en opgevraagd kapitaal

55.719

55.719

Agioreserve

24.619

30.769

Herwaarderingsreserve

30.119

29.028

219.026

205.943

33.941

31.467

363.424

352.926

Eigen vermogen

Overige reserves
Onverdeelde winst

Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van De Goudse N.V. bedraagt 183 mln. (x EUR 1). Het is verdeeld
in 3.500.000 gewone aandelen à 46,- (x EUR 1) en 440 financierings-preferente aandelen à
50.000,- (x EUR 1).
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het gestort en opgevraagd kapitaal bestaat uit 1.118.881 gewone aandelen à 46,- (x EUR 1) en
85 financieringspreferente aandelen à 50.000,- (x EUR 1). De preferentie heeft betrekking op
het bij voorrang gerechtigd zijn tot dividend.
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TOELICHTING ENKELVOUDIGE
JAARREKENING OVER 2018
(bedragen x EUR 1.000)

2018

2017

2018

2017

Dividend

15.368

14.067

Toevoegen/onttrekken aan de reserves

20.883

20.288

36.251

34.355

Winstdeling

Agioreserve
Beginstand

30.769

30.769

Mutatie naar aanleiding van inkoop aandelen

-6.150

–

24.619

30.769

Dit betreft vastgesteld resultaat en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voorgestelde resultaatverdeling.

Herwaarderingsreserve terreinen en gebouwen en aandelen
Beginstand
Mutatie uit beleggingen
Mutatie latente vennootschapsbelasting

29.028

18.105

-816

14.563

Niet in de balans opgenomen verplichtingen			

1.907

-3.640

30.119

29.028

De Goudse N.V. vormt tezamen met haar dochterondernemingen, exclusief de deelneming Van
Lanschot Chabot Holding B.V., een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting
(voor de omzetbelasting inclusief de dochterondernemingen van deelneming Van Lanschot
Chabot Holding B.V.). Alle tot de fiscale eenheid behorende ondernemingen zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor belastingschulden van deze fiscale eenheid.

205.943

205.735

31.468

30.458

Overige reserves
Beginstand
Dotatie winst vorig boekjaar
Inkoop aandelen
Dividend
Overboeking van herwaarderingsreserve

-1.428

-20.932

-15.901

-8.846

-1.056

-472

219.026

205.943

36.251

34.355

Onverdeelde winst
Resultaat na belastingen
Preferent dividend

-2.310

-2.888

33.941

31.467

Vanwege een wijziging in de aandeelhoudersstructuur in Goudse Verzekeringen B.V., de
moedermaatschappij van De Goudse N.V., heeft De Goudse N.V. op 2 januari 2017 eigen
aandelen ingekocht. Er zijn 127.425 gewone aandelen ingekocht tegen een prijs van
EUR 160,88 (x EUR 1). De totale waarde bedraagt EUR 20.500.134 (x EUR 1). De opbrengst
is door Goudse Verzekeringen BV gebruikt als gedeeltelijke bijdrage aan de inkoop van
certificaten van de aandeelhouders die hun belang hebben aangeboden.
Ook heeft De Goudse N.V. op 24 april 2017 1.560 eigen gewone aandelen ingekocht, omdat
een aandeelhouder zijn belang heeft aangeboden. De verkrijgingsprijs bedroeg
EUR 430.659 (x EUR 1).
De Goudse N.V. heeft op 28 december 2018 17 financieringspreferente aandelen ingekocht,
omdat een aandeelhouder zijn belang heeft aangeboden. De verkrijgingsprijs bedroeg
EUR 7.577.505 (x EUR 1).
De overige nog uitstaande financieringspreferente aandelen zijn doorgerold naar 2024.
Vanaf boekjaar 2019 geldt een dividend van 6% van het nominaal gestorte bedrag. Tot en
met 2018 gold een percentage van 8,25%.						
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WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2018

OVERIGE
GEGEVENS

De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt.

STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE DE WINSTVERDELING

slechts kan nemen indien ook is besloten tot uitkering op de

Dus vermeldt de enkelvoudige winst- en verliesrekening conform de bepalingen van artikel 402

Artikel 41 en 42 van de statuten bevatten bepalingen over de

financieringspreferente aandelen van het primair dividend,

BW2 slechts het aandeel in het resultaat na belastingen en het overige resultaat na belastingen van

winstbestemming en kunnen als volgt worden samengevat:

tenzij de houders van de financieringspreferente aandelen van

vennootschappen waarin wordt deelgenomen.

–– Indien er blijkens de vastgestelde jaarrekening winst is, wordt
onverminderd het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek,

laatstgenoemd recht afstand hebben gedaan.
–– Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van

De Goudse N.V. had eind 2018 5 medewerkers (2017: 5) in dienst. Voor de bezoldiging wordt

allereerst, zo mogelijk en zulks ter keuze van de algemene

winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft,

verwezen naar ‘Toelichting geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2018’.

vergadering, door de algemene vergadering besloten op de

gereserveerd.

financieringspreferente aandelen een bedrag als primair
Gouda, 20 maart 2019
RAAD VAN COMMISSARISSEN			BESTUUR

–– De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of

dividend uit te keren, alsmede een bedrag ter grootte van het

gedeeltelijke uitkering van reserves, met dien verstande dat

in enig voorafgaand boekjaar niet of niet geheel uitgekeerde

ook hier zal gelden dat de algemene vergadering een besluit

primair dividend.

tot uitkering op de gewone aandelen slechts kan nemen indien

–– Het dividend waartoe elk financieringspreferent aandeel van

ook is besloten tot uitkering op de financieringspreferente

ir. H.H. (Henk) Raué, voorzitter			

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester, voorzitter

een bepaalde serie gerechtigd zal zijn is gelijk aan 8,25%

aandelen van het primair dividend in dat jaar en het in enig

prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA, vicevoorzitter

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

(vanaf 2019 6,00%) berekend over het nominaal gestorte

voorafgaand boekjaar niet uitgekeerde primair dividend,

dr. M.R.R. (Michel) van Bremen			

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

bedrag en over het bedrag dat als agio is gestort bij de eerste

tenzij de houders van de financieringspreferente aandelen van

mr. E. (Ellen) Faber					

M.P. (Marcel) Moons RA

uitgifte van een aandeel van die serie.

laatstgenoemd recht afstand hebben gedaan.

J. (Jacob) Middeldorp				

drs. R.C. (Robbert) Prins

–– Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van

–– Indien het Bestuur - na goedkeuring van de Raad van

financieringspreferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal

Commissarissen - dat bepaalt, mits met inachtneming van

voor dat boekjaar het dividend op die financieringspreferente

artikel 2:105 lid 4 BW, wordt een tussentijdse uitkering gedaan,

aandelen naar rato tot de dag van uitgifte worden verminderd.

met dien verstande dat de algemene vergadering een besluit

Op de financieringspreferente aandelen zal geen verdere

tot uitkering op de gewone aandelen slechts kan nemen indien

uitkering geschieden.

ook is besloten tot uitkering op de financieringspreferente

–– De winst die na toepassing van het in de vorige leden

aandelen van het primair dividend in dat jaar en het in enig

bepaalde overblijft staat ter vrije beschikking van de algemene

voorafgaand boekjaar niet uitgekeerde primair dividend,

vergadering; zij kan besluiten tot reservering en/of tot uitkering

tenzij de houders van de financieringspreferente aandelen van

op de gewone aandelen, met dien verstande dat de algemene

laatstgenoemd recht afstand hebben gedaan.

vergadering een besluit tot uitkering op de gewone aandelen
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DE GOUDSE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2018

CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van

CONTROLEAANPAK

Wij hebben met de Audit- en Risicocommissie van de Raad

De Goudse N.V.

SAMENVATTING

van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle
geconstateerde niet-gecorrigeerde afwijkingen boven de EUR

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN
JAARREKENING 2018

MATERIALITEIT

–– Materialiteit van EUR 2,1 miljoen. Bij de bepaling van de

105.000 rapporteren aan hen alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

(circa 0,6%)

(groepsonderdelen). De financiële informatie van deze groep is

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen van De Goudse N.V. per 31 december 2018 en

REIKWIJDTE VAN DE GROEPSCONTROLE
De Goudse N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen
GROEPSCONTROLE

opgenomen in de jaarrekening van De Goudse N.V.

van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek

–– 100% van totale activa en 100% van omzet

2 BW.

–– Significante onderdelen Leven en Schade full-scope audit

Wij hebben de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een

–– Overige onderdelen op basis van specifieke werkzaamheden

controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of

WAT WE GECONTROLEERD HEBBEN

97% 1%
		
Controle volledige
consolidatiestaten

materialiteit wordt uitgegaan van het groepsvermogen
ONS OORDEEL

TOTAAL ACTIVA

Controle specifieke
items

		

2%

Aanvullende
procedures verricht
op groepsniveau

TOTALE OMZET (MET NAME BRUTOPREMIES)

94% 6%
Controle volledige
consolidatiestaten

Controle specifieke
items

specifieke posten noodzakelijk was.

0%

Aanvullende
procedures verricht
op groepsniveau

Wij hebben de jaarrekening 2018 van De Goudse N.V. te Gouda
gecontroleerd. De jaarrekening omvat:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december
2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening
over 2018;
3. het geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018; en

KERNPUNTEN

Voor de significante onderdelen Goudse Schadeverzekeringen

REIKWIJDTE VAN ONZE CONTROLE VAN FRAUDE

N.V. en Goudse Levensverzekeringen N.V. hebben wij zelf de

Op basis van de Nederlandse controlestandaard zijn wij

schade/uitkeringen en de daarmee samenhangende

controle op de financiële informatie uitgevoerd. Wij hebben,

verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke mate

toereikendheidstoets

waar mogelijk, gebruik¬gemaakt van andere accountants bij

van zekerheid dat de jaarrekening als geheel geen afwijkingen

–– Waardering van technische voorziening voor te betalen

de controle op de specifieke items van de financiële informatie

van materieel belang bevat die het gevolg zijn van fraude of

levensverzekering en de daarmee samenhangende

van Van Lanschot Chabot Holding B.V. Hiertoe hebben wij

fouten. In het bepalen van onze controlewerkzaamheden

toereikendheidstoets

–– Waardering van technische voorziening voor

instructies verstuurd die de significante risicogebieden

maken we gebruik van de evaluatie van management in

grondslagen voor financiële verslaggeving en overige

–– Waardering van minder liquide beleggingen

bevatten alsmede vereisten ten aanzien van de wijze van

relatie tot frauderisicomanagement (preventie, detectie en

toelichtingen.

–– Solvency II informatie in de toelichting

rapporteren. Onze procedures bestonden voorts uit tussentijds

respons) inclusief ethische normen die een eerlijke cultuur

overleg met de andere accountants en kennisnemen van

bewerkstelligen.

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands
recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen.

de opgestelde rapportages inclusief overleg hierover. Voor
OORDEEL

Goedkeurend

de overige groepsonderdelen hebben wij zelf specifieke

Tijdens het identificeren van frauderisico’s hebben wij, mede

controlewerkzaamheden op de financiële informatie uitgevoerd.

op basis van gesprekken met, en rapportages van, de Internal
Audit Functie en de Compliance Functie, frauderisicofactoren

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in
Door bovengenoemde werkzaamheden, gecombineerd met

geëvalueerd. Frauderisicofactoren zijn gebeurtenissen en

MATERIALITEIT

aanvullende procedures op groepsniveau, hebben wij voldoende

omstandigheden die duiden op een stimulans of druk om fraude

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben

en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële

te plegen of die een gelegenheid scheppen om te frauderen.

Wij zijn onafhankelijk van De Goudse N.V. zoals vereist in de

wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald

informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over

Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de

op EUR 2,1 miljoen (2017: EUR 2,0 miljoen). Voor de bepaling

de jaarrekening.

wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties

van de materialiteit wordt uitgegaan van het groepsvermogen.

van openbaar belang, de Wet toezicht accountantsorganisaties

Wij beschouwen het groepsvermogen als de meest

De audit coverage zoals opgenomen in de sectie samenvatting

volgende voorgedefinieerde frauderisico’s die relevant zijn voor

(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van

geschikte benchmark, omdat het groepsvermogen het best

kan als volgt nader worden gespecificeerd:

onze controle geadresseerd:

accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor

de langetermijnhorizon reflecteert waarop de Goudse N.V.

–– frauderisico ten aanzien van de opbrengstverantwoording

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.

stuurt. Omdat het groepsvermogen een belangrijke basis

–– frauderisico ten aanzien van het doorbreken van interne

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en

vormt voor de solvabiliteitspositie van de Goudse N.V. is dit

beroepsregels accountants (VGBA).

tevens een belangrijk informatie-element voor gebruikers van

de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Wij hebben, mede op basis van de controlestandaard en de
richtlijnen zoals beschreven in Praktijkhandleiding 1143, de

beheersing door management

de jaarrekening. De materialiteit betreft circa 0,6% van het
102

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie

groepsvermogen. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers

103

van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

DE GOUDSE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2018

Wij hebben geen aanvullende frauderisico’s geïdentificeerd

Allereerst is De Goudse N.V. gehouden aan wet- en regelgeving die

en geëvalueerd. Frauderisico’s hebben wij gerapporteerd en

een direct effect hebben op de jaarrekening, waaronder relevante

toegelicht aan het Bestuur en aan de Audit- en Risicocommissie

financiële verslaggeving en belastingen standaarden. Wij hebben

van de Raad van Commissarissen.

de mate waarin wordt voldaan aan deze wet en regelgeving

Waardering van de technische voorziening
voor te betalen schade/uitkeringen
en de daarmee samenhangende
toereikendheidstoets

jaarrekeningposten.

gecontroleerd en besproken met het Bestuur. Ook hebben we
geëvalueerd of deze adequaat zijn toegelicht in de jaarrekening in

OMSCHRIJVING
De technische voorziening voor te betalen schade/uitkeringen

Aan de hand van de uitkomsten van onze werkzaamheden hebben

Daarnaast is Goudse N.V. gehouden aan vele andere,

van EUR 802 miljoen (voor aftrek aandeel herverzekeraar), zijnde

wij geëvalueerd of de risicohouding van het Bestuur bij het

–– een evaluatie van relevante interne beheersingsmaatregelen
die frauderisico’s mitigeren;

3, hebben wij aan de hand van onderliggende documentatie

overeenstemming met RJ 145.

beoordeeld als onderdeel van onze procedures op de betreffende
Onze controlewerkzaamheden bestaan uit:

De toegelichte schattingswijzigingen in de grondslagen, noot

sectorspecifieke, wet- en regelgeving waarvan de consequenties

circa 32% van het balanstotaal per 31 december 2018, is voor

vaststellen van de schattingen is veranderd ten opzichte van vorig

journaalposten met onderliggende documentatie ten aanzien

van niet-naleving een materiële impact zou kunnen hebben op

de jaarrekening significant. De waardering van de technische

jaar.

van late aanpassingen op gemaakte schattingen.

posten en toelichtingen in de jaarrekening door bijvoorbeeld

voorziening voor te betalen schade/uitkeringen en de hiermee

boetes en claims. We hebben de volgende gebieden van wet

samenhangende toereikendheidstoets bevatten significante

Tot slot hebben wij geëvalueerd of de technische voorziening

Data-analyse vormt een onderdeel van onze controle-aanpak,

en regelgeving geïdentificeerd die mogelijk zo’n effect zouden

schattingen die mede worden beïnvloed door wet- en regelgeving

voor te betalen schade/uitkeringen en de toereikendheidstoets

om frauderisico’s te adresseren die van materieel belang kunnen

kunnen hebben:

vanuit de overheid, met name voor de schade bij langdurige

adequaat zijn toegelicht in de jaarrekening (noot b20) in

zijn voor de jaarrekening. Deze controlewerkzaamheden zijn ook

–– Wet op het Financieel Toezicht, AVG

arbeidsongeschiktheid.

overeenstemming met RJ 605.

Op basis van de controlestandaarden beperken de

Voor de berekeningen worden complexe actuariële modellen

ONZE OBSERVATIE

–– detailcontrolewerkzaamheden op administratieve

gericht op het adresseren van het risico van het doorbreken van
de interne beheersing door het management.

werkzaamheden die gedaan moeten worden om niet-naleving

gebruikt en de schattingen vragen een hoge mate van

Wij vinden dat de opgenomen technische voorziening voor te

Onze controlewerkzaamheden zijn niet vergelijkbaar met een

van deze wet- en regelgeving te identificeren zich tot het

oordeelsvorming door het Bestuur.

betalen schade/uitkeringen voorzichtig tot neutraal is bepaald.

specifiek fraudeonderzoek dat vaak diepgaander van aard zal zijn.

bespreken ervan met het de directie, de met governance belaste

De toelichting op de technische voorziening voor te betalen

personen en/of ander management en het doornemen van

De waardering van de technische voorziening voor te betalen

schade/uitkeringen in met name noot 3, 18, 19 en b20 en op de

Onze uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot

eventuele notulen en/of correspondentie met toezichthouders

schade/uitkeringen heeft een grote invloed op het eigen

risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Risicomanagement

frauderisico’s hebben niet tot bevindingen geleid die in deze

en/of juridische adviseurs. Deze werkzaamheden maken

vermogen en het resultaat van De Goudse N.V. Daarom betreft dit

achten wij toereikend.

controleverklaring moeten worden gerapporteerd.

onderdeel uit van onze procedures op de daaraan gerelateerde

een kernpunt in onze controle.

jaarrekeningposten.
We zijn evenwel niet verantwoordelijk voor het voorkómen van

Het Bestuur heeft in de toelichting in noot 18, noot 19 en noot

niet-naleving, en evenmin kan er van ons worden verwacht dat wij

Onze uitgevoerde werkzaamheden inzake het identificeren van

3 de gebruikte grondslagen en assumpties van de waardering

niet-naleving van alle wet- en regelgeving detecteren.

het risico op het niet voldoen aan wet- en regelgeving hebben

van de technische voorziening voor te betalen schade/

niet tot bevindingen geleid die in deze controleverklaring moeten

uitkeringen en de toereikendheidstoets uiteengezet alsmede de

OMSCHRIJVING

worden gerapporteerd.

schattingswijzigingen. Tevens heeft het Bestuur in de toelichting

De technische voorziening voor levensverzekering van EUR 955

in noot b20 het verloop van de technische voorziening en de

miljoen (voor aftrek aandeel herverzekeraar), zijnde circa 38% van

uitkomst van de toereikendheidstoets uiteengezet.

het balanstotaal per 31 december 2018, is voor de jaarrekening

REIKWIJDTE VAN ONZE CONTROLE TEN AANZIEN VAN NIETNALEVING VAN WET EN REGELGEVING
Wij hebben wet- en regelgeving geïdentificeerd waarvan

DE KERNPUNTEN VAN ONZE CONTROLE

redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze een materieel effect

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar

kan hebben op de jaarrekening op basis van onze algemene

ons professionele oordeel het belangrijkst waren tijdens onze

ONZE AANPAK

voor levensverzekering en de hiermee samenhangende

en sectorspecifieke kennis en op basis van gesprekken

controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle

Wij hebben de interne controlemaatregelen die waarborgen dat de

toereikendheidstoets bevatten significante schattingen die

met het Bestuur, en de Audit- en Risicocommissie van de

hebben wij met de Audit- en Risicocommissie van de Raad van

basisgegevens en de vaststelling van de technische voorziening

mede worden beïnvloed door ontwikkelingen in het dossier

Raad van Commissarissen (zoals voorgeschreven door de

Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige

voor te betalen schade/uitkeringen betrouwbaar zijn getoetst. Wij

beleggingsverzekeringen (waaronder het activeren van klanten,

controlestandaarden). Wij hebben tevens de richtlijnen en

weergave van alles wat is besproken.

hebben met ondersteuning van onze actuarieel specialisten de

KiFID-uitspraken en gerechtelijke uitspraken). Hierbij kunnen

voorziening voor te betalen schade/uitkeringen en de daarmee

ontwikkelingen, zowel bij De Goudse N.V. als breed in de

procedures van De Goudse N.V. met betrekking tot wet- en
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voor levensverzekering en de daarmee
samenhangende toereikendheidstoets

significant. De waardering van de technische voorziening

regelgeving besproken. Wij hebben de geïdentificeerde wet- en

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze

samenhangende toereikendheidstoets gecontroleerd aan de hand

verzekeringssector, invloed hebben op de technische voorziening

regelgeving gecommuniceerd binnen ons controleteam en zijn

kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole

van intern opgestelde kwalitatieve en kwantitatieve analyses

voor levensverzekering.

tijdens de controle alert geweest op eventuele indicaties van

als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele

en berekeningen. Hierbij hebben wij werkzaamheden verricht

niet-naleving van deze wet- en regelgeving. Deze communicatie

kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als

ten aanzien van de intern uitgevoerde berekeningen, inclusief

Voor de berekeningen worden complexe actuariële modellen

heeft mede betrekking op communicatie vanuit de groep naar

afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

de gebruikte actuariële en economische assumpties, zoals

gebruikt en de schattingen vragen een hoge mate van

controleteams van een groepsonderdeel.

rente, catastroferisico’s, verzuimkans, portefeuilleontwikkeling,

oordeelsvorming door het Bestuur.

Het effect van deze wet- en regelgeving op de jaarrekening varieert

herstelkans en toekomstige kosten. Daarnaast hebben

aanzienlijk.

wij de actuariële analyses geëvalueerd op redelijkheid en

De waardering van de technische voorziening voor

aanvaardbaarheid aan de hand van ervaringsgegevens en

levensverzekering heeft een grote invloed op het eigen vermogen

uitloopresultaten, marktdata en geschatte versus werkelijke

en het resultaat van De Goudse N.V. Daarom betreft dit een

uitkomsten in het verleden.

kernpunt in onze controle.
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Het Bestuur heeft in de toelichting in noot 18 en 19 de gebruikte

Deze beleggingen bevatten minder liquide beleggingen voor

werkzaamheden bestonden hierbij uit toetsing van de (reeds

ONZE AANPAK

grondslagen en assumpties van de waardering van de technische

eigen rekening, die ultimo 2018 EUR 651 miljoen bedragen. Deze

door het Bestuur verrichte analyses op de) ISAE 3402-rapportages

Wij hebben inzicht verkregen in de wijze waarop De Goudse N.V.

voorziening voor levensverzekering en de toereikendheidstoets

bestaan uit terreinen en gebouwen van EUR 28 miljoen, aandelen

van de fondsbeheerders ter vaststelling van effectiviteit van

de Solvabiliteit II-richtlijn heeft toegepast en het vereiste en

uiteengezet. Tevens heeft het Bestuur in de toelichting in noot b20

en participaties in beleggingsfondsen van EUR 368 miljoen,

beheersmaatregelen op uitbestede werkzaamheden, evaluatie

beschikbare vermogen heeft berekend en toelichtingen heeft

het verloop van de technische voorziening en de uitkomst van de

minder liquide obligaties van EUR 42 miljoen, vorderingen uit

van de waardering van beleggingsfondsen aan de hand van

gegeven in de jaarrekening.

toereikendheidstoets uiteengezet.

hypothecaire leningen van EUR 56 miljoen en vorderingen uit

NAV-opgaven van de fondsbeheerders en aansluiting van de

andere leningen van EUR 157 miljoen. De waardering van dit

waardering met (gecontroleerde) opgaven van derden. Wij

Wij hebben de interne beheersingsmaatregelen voor de

ONZE AANPAK

deel van de beleggingen is voor onze controle van belang omdat

hebben de voorziening voor oninbaarheid van de obligaties

totstandkoming van de berekeningen, inclusief de gebruikte

Wij hebben de interne controlemaatregelen die waarborgen

De Goudse N.V. zich hiervoor niet kan baseren op publieke

getoetst aan de hand van onderliggende (markt)informatie.

modellen, methodes en veronderstellingen, van het vereiste en

dat de basisgegevens en de vaststelling van de technische

informatie, maar inschattingen moet maken op basis van

Wij hebben de overdracht van het juridisch eigendom van de

het beschikbare vermogen getoetst. Daarbij hebben we ook de

voorziening voor levensverzekeringen betrouwbaar zijn getoetst

subjectieve aannames en uitgangspunten die een grote invloed

hypotheekportefeuille getoetst op basis van opgestelde contracten,

oordeelsvorming van de actuarieel functiehouder van De Goudse

Wij hebben met ondersteuning van onze actuarieel specialisten

hebben op het eigen vermogen, de solvabiliteit en het resultaat

uitgevoerde interne controles en bevestiging van derden.

N.V. betrokken in onze werkzaamheden.

de voorziening voor levensverzekering en de daarmee

van De Goudse N.V. Daarom betreft dit een kernpunt in onze

samenhangende toereikendheidstoets gecontroleerd aan de hand

controle.

Voor de waardering van de vorderingen uit hypothecaire en andere

Tevens hebben wij gegevensgerichte werkzaamheden verricht met

leningen hebben wij, waar nodig, onze waarderingsspecialisten

betrekking tot de gebruikte data voor de berekeningen van het

van intern opgestelde kwalitatieve en kwantitatieve analyses
en berekeningen. Hierbij hebben wij werkzaamheden verricht

Zoals toegelicht in noot 9 van de grondslagen, worden de

betrokken ter toetsing van de waardering van de onderliggende

vereiste en het beschikbare vermogen. Daarnaast hebben wij met

ten aanzien van de intern uitgevoerde berekeningen, inclusief

beleggingen in terreinen en gebouwen en aandelen en

portefeuille en de hierbij door het Bestuur gehanteerde aannames.

inzet van actuarieel specialisten actuariële modellen, methodes

de gebruikte actuariële en economische assumpties, zoals

participaties in beleggingsfondsen gewaardeerd tegen de actuele

toekomstige rente, portefeuilleontwikkeling, levensverwachtingen

waarde en de obligaties, vorderingen uit hypothecaire leningen

Daarnaast hebben wij geëvalueerd of de minder

Solvabiliteit II-richtlijn. Wij hebben ook belangrijke interpretaties

en toekomstige kosten. Daarnaast hebben wij de actuariële

en vorderingen uit andere leningen tegen de geamortiseerde

liquide beleggingen en daarmee samenhangende

van het Bestuur op de regelgeving geanalyseerd, zoals het

analyses geëvalueerd op redelijkheid en aanvaardbaarheid aan

kostprijs.

waarderingsonzekerheid adequaat zijn toegelicht in de

gehanteerde LACDT-percentage. Wij hebben de toelichting in de

jaarrekening.

jaarrekening getoetst op consistentie met de interne en externe

de hand van ervaringsgegevens, marktdata en geschatte versus

en veronderstellingen getoetst op overeenstemming met de

werkelijke uitkomsten in het verleden. Tevens hebben wij de

ONZE AANPAK

intern opgestelde analyse omtrent ontwikkelingen in het dossier

TERREINEN EN GEBOUWEN

ONZE OBSERVATIE

beleggingsverzekeringen geëvalueerd en deze getoetst aan de

Voor de waardering van de terreinen en gebouwen heeft het

Op basis van de door ons gebruikte informatie vinden wij de

Wij hebben getoetst of de door De Goudse N.V. opgenomen

hand van beschikbare informatie binnen De Goudse N.V. en

Bestuur gebruikgemaakt van recente taxatierapporten van externe

gehanteerde aannames en uitgangspunten van de waardering van

toelichting in de jaarrekening in overeenstemming is met Titel 9

openbare branche-informatie.

taxateurs. Wij hebben de interne beheersmaatregelen getoetst

de minder liquide beleggingen in het kader van de controle van

Boek 2 BW / RJ 605.

die door het Bestuur zijn ingericht, waaronder het selectietraject

de jaarrekening evenwichtig. De in noot 9, b2, b4, b5, b6 en b7 ter

Aan de hand van de uitkomsten van onze werkzaamheden hebben

van taxateurs, toetsing van de kasstromen zoals gehanteerd

zake opgenomen toelichtingen achten wij toereikend.

wij geëvalueerd of de risicohouding van het Bestuur bij het

in de taxaties en het evalueren van de door de taxateurs

vaststellen van de schattingen is veranderd ten opzichte van vorig

gehanteerde aannames en uitgangspunten. Voor de toetsing

jaar.

van de waardering van de terreinen en gebouwen hebben wij de

Solvabiliteit II-rapportages.

Berekening van Solvabiliteit II-informatie
in de toelichting

Risicomanagement en hoofdstuk Kapitaalmanagement)
berekende en toegelichte Solvabiliteit II-informatie acceptabel
is. De toelichting op de toepassing van de Solvabiliteit II-richtlijn

taxatierapporten van de onafhankelijke taxateurs getoetst. De in
Tot slot hebben wij geëvalueerd of de technische voorziening

deze toetsing betrokken elementen vormden de huurcontracten,

OMSCHRIJVING

in de jaarrekening (hoofdstuk Risicomanagement en hoofdstuk

voor levensverzekering en de toereikendheidstoets adequaat zijn

kasstromen en bruto-aanvangsrendement, gedane aannames en

De Goudse N.V. dient te voldoen aan de Solvabiliteit II-richtlijn

Kapitaalmanagement) achten wij toereikend.

toegelicht in de jaarrekening in overeenstemming met RJ 605.

uitgangspunten en landelijke ontwikkelingen zoals bekend bij

voor haar solvabiliteits- en risicomanagement. Deze regelgeving

onze vastgoedexperts.

bevat een veelheid aan richtlijnen voor de berekening van

ONZE OBSERVATIE

het vereiste en beschikbare vermogen. Berekeningen zijn

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

Wij vinden dat de opgenomen technische voorziening voor

OVERIGE MINDER LIQUIDE BELEGGINGEN

complex van aard en bevatten inschattingen van significante

levensverzekering voorzichtig tot neutraal is bepaald. De

Het Bestuur heeft analyses opgesteld ter bepaling van de waarde

veronderstellingen die een hoge mate van subjectiviteit

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat

toelichting op de technische voorziening voor levensverzekering

van deze overige minder liquide beleggingen. Voor aandelen en

kunnen bevatten. De jaarrekening bevat in het hoofdstuk

het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

in met name noot 18, 19 en b20 en op de risico’s zoals opgenomen

participaties in beleggingsfondsen, minder liquide obligaties en

Risicomanagement en het hoofdstuk Kapitaalmanagement een

–– Kerncijfers

in het hoofdstuk Risicomanagement achten wij toereikend.

vorderingen uit hypothecaire en andere leningen heeft het Bestuur

toelichting op de toepassing van deze richtlijn in het kapitaal- en

–– De Goudse

zich gebaseerd op contractuele afspraken, informatie over andere

risicomanagement van De Goudse N.V. en de uitkomsten daarvan.

–– Bericht van de Raad van Commissarissen

niet-publieke transacties, toekomstige verwachte kasstromen,

Gegeven het belang van de Solvabiliteit II-richtlijn voor De Goudse

–– Verslag van het Bestuur

de marktrente, ontvangen zekerheden, en de meest recente

N.V. en de complexiteit van de berekening van het vereiste

–– de Overige gegeven

OMSCHRIJVING

externe Net Asset Value-opgaven (waar mogelijk door externe

vermogen en het beschikbare vermogen, beschouwen we de

De beleggingen van EUR 1.898 miljoen (exclusief Beleggingen

accountants gecontroleerd). Wij hebben de beheersmaatregelen

betrouwbaarheid van de toelichting op de toepassing van de

voor risico van polishouders) zijn circa 75% van het balanstotaal

getoetst en gegevensgerichte werkzaamheden verricht ten

Solvabiliteit II-richtlijn in de jaarrekening als een kernpunt in onze

per 31 december 2018 en zijn voor de jaarrekening significant.

aanzien van de door het Bestuur uitgevoerde analyses. Onze

controle.

Waardering van minder liquide beleggingen
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij

Boek 2 BW. In dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een

dat de andere informatie:

zodanige interne beheersing die het Bestuur noodzakelijk acht

–– met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel

uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de

de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de

risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond

afwijkingen bevat;
–– alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is
vereist.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of

verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de

De Goudse N.V. in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op

voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsels

–– het identificeren en inschatten van de risico’s dat de

een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie

basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de

moet het Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere

continuïteitsveronderstelling, tenzij het Bestuur het voornemen

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s

informatie materiële afwijkingen bevat.

heeft om De Goudse N.V. te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te

bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt

andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten

het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een

en over de significante bevindingen die uit onze controle

in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze

gerede twijfel zou kunnen bestaan of De Goudse N.V. haar

afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,

tekortkomingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

de jaarrekening.

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast

ook een verklaring aan het auditcomité op grond van artikel 11

te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het

van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de

doorbreken van de interne beheersing;

wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het

informatie, waaronder het Bestuursverslag en de Overige

uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving

gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

van De Goudse N.V.

Verklaring betreffende overige door wet- of
regelgeving gestelde vereisten

–– het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant

of specifieke posten noodzakelijk was.

van Openbaar Belang. De in die aanvullende verklaring

is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te

verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze

selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

controleverklaring.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te

JAARREKENING

spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de

Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren

entiteit;

relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben

BENOEMING

van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en

Wij zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op

geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te

grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren

andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen

20 april 2018 herbenoemd als externe accountant van De Goudse

geven oordeel.

van de redelijkheid van schattingen door het Bestuur en de

beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

N.V. voor de controle van het boekjaar 2018 en zijn sinds het
boekjaar 2016 de externe accountant.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen

–– het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en

–– het vaststellen dat de door het Bestuur gehanteerde

absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat

continuïteits¬veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening

GEEN VERBODEN DIENSTEN

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen

op basis van alle zaken die wij met de Raad van Commissarissen

Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1

ontdekken.

of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor

hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze

gerede twijfel zou kunnen bestaan of De Goudse N.V.

controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving

wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten

haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.

of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet

van Openbaar Belang geleverd.

en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel

vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de

deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op

belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

VERLEENDE DIENSTEN

de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde

Wij hebben in de periode waarover onze wettelijke controle van de

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing

toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

jaarrekening betrekking heeft, naast deze controle, de volgende

en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.

diensten geleverd aan De Goudse N.V.:

het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.

–– Controle van de QRT staten
–– Controle van de statutaire jaarrekeningen van de in de
consolidatie betrokken entiteiten.

Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

aanzien van de controle van de jaarrekening is opgenomen in

echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer

de bijlage bij deze controleverklaring. Deze beschrijving vormt

Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
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Bijlage

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening

kan handhaven;

onderdeel van onze controleverklaring.

–– het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de

Utrecht, 20 maart 2019

–– het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN

KPMG Accountants N.V.

COMMISSARISSEN VOOR DE JAARREKENING

A.J.H. Reijns RA

de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
109

Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9

Bijlage: Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening
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‘HIJ ZAG HAAR
VOOR HET
EERST IN ZES
WEKEN LACHEN’

ROBBERT PRINS

Bestuurslid - Particulieren
en Bestuurszaken

‘Een goede vriend van me kreeg achttien jaar geleden een zoontje met het syndroom van Down en een hartafwijking. Tim
is maar drie geworden en heeft heel veel tijd doorgebracht in ziekenhuizen en medische instellingen. Zijn vader zag toen
dat de medische zorg top is, maar dat het vaak ontbreekt aan alles wat eromheen hangt, wat het voor het kind en de ouders
aangenamer kan maken. Om daar wat aan te gaan doen, heeft hij samen met vier vrienden, van wie ik er een ben, Stichting
DaDa opgericht, met een logo waarin je Tim kunt herkennen. Ik ben nog steeds bestuurslid, inmiddels als penningmeester.’
‘Wij zamelen vooral geld in bij bedrijven. Toen we begonnen, dachten we: als het nou eens lukt om per jaar vijftigduizend
gulden op te halen... Nu zitten we op zo’n zeven tot acht ton in euro’s. Met dat geld zijn al veel mooie dingen gerealiseerd.
Van iPads en speeltoestellen voor wachtruimtes tot een complete rustgevende inrichting van een snoezelruimte. En van
leuke giraffeknuffels tot webcams waarmee ouders thuis hun baby kunnen zien.’
‘Er zijn me in al die jaren veel dingen bijgebleven. Zo was ik ooit bij de opening van een medisch kinderdagverblijf
waarbij de begeleidsters tranen in de ogen hadden omdat ze de kinderen zo veel konden bieden. Ook brachten we een
keer een bezoek aan het Sophia Kinderziekenhuis, samen met Xander de Buisonjé. Hij had een heel leuk gesprekje met
een ernstig ziek meisje. Haar behandelend arts zei toen dat hij haar voor het eerst in zes weken had zien lachen. Dat zijn
momenten... daar doe je het voor!’
Meer weten?
Ga naar stichting-dada.nl

110

111

DE GOUDSE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2018

‘ER ZIT VEEL
EDUCATIE IN,
MAAR OOK EEN
STUKJE FUN’
‘Ik ben zelf enorm bevoordeeld opgegroeid, maar dat geldt lang niet
voor iedereen. Daarom is het mooi dat de Goudse Weekendschool er

GEERT BOUWMEESTER

Bestuursvoorzitter

is. Het is heel goed als een kind met veel aspecten van de samenleving
in contact komt, en de Weekendschool helpt daarbij. De school is er
voor kinderen van tien tot veertien jaar die van huis uit wat minder
kansen krijgen. Bijvoorbeeld vanwege hun thuissituatie of culturele
achtergrond.’
‘De kinderen krijgen op zondag les van mensen die vertellen over hun
beroep en over hun organisatie of bedrijf. De kinderen gaan daar ook op
bezoek, bijvoorbeeld naar de rechtbank, het ziekenhuis en de politie. Zo
zien ze dat er in de wereld veel meer is dan hun eigen straatje en kunnen
ze gemotiveerd raken door positieve rolmodellen.’
‘Ik vind het een heel mooi initiatief. Het is goed als mensen aan de basis
dezelfde kansen krijgen. Als ambassadeur denk ik mee over het beleid.
Ook probeer ik te helpen bij het aantrekken van businesspartners, zeg
maar sponsors, en het invullen van het bestuur. De Goudse is al heel
lang sponsor en er zijn al diverse keren kinderen bij ons op bezoek
geweest. Ze krijgen dan een presentatie over verzekeringen, ze mogen
een halfuur de fitnessruimte in – dat vinden ze geweldig, want vaak
hebben ze hun hele leven nog nooit op een fitnesstoestel gezeten – en
ze krijgen een rondleiding door het gebouw, waarbij ze in de stoel van
de voorzitter mogen zitten en meegenomen worden naar het dak. Er zit
veel educatie in, maar ook een stukje fun.’

Meer weten?
Ga naar www.goudseweekendschool.nl
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ONDERNEMINGSRAAD

DE GOUDSE VEREENVOUDIGD
ORGANOGRAM

Daphne

DE GOUDSE N.V.

Bloch-Kroon

GOUDSE
SCHADEVERZEKERINGEN
N.V.

Hulya Cetin

Erno den
Breeyen

GOUDSE
LEVENSVERZEKERINGEN
N.V.

VAN LANSCHOT CHABOT
HOLDING B.V. (51%)

GOUDSE VERZEKERINGEN
SERVICES B.V.

AUTOMATISERINGSMAATSCHAPPIJ GOUDA B.V.
Hester

Erwin Geurts,

Cornelissen

vicevoorzitter

GOUDSE BELEGGINGSEN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

STATUTAIRE DIRECTIES

Rob Haster

Stephan Jue

Edwin Krips

Femke Lips

Janny Littel

John Smit

DE GOUDSE N.V.

GOUDSE VERZEKERINGEN SERVICES B.V.

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

M.P. (Marcel) Moons RA

M.P. (Marcel) Moons RA

drs. R.C. (Robbert) Prins

drs. R.C. (Robbert) Prins

GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V.

GOUDSE BELEGGINGS- EN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

M.P. (Marcel) Moons RA

M.P. (Marcel) Moons RA

drs. R.C. (Robbert) Prins

drs. R.C. (Robbert) Prins

GOUDSE LEVENSVERZEKERINGEN N.V.

AUTOMATISERINGSMAATSCHAPPIJ GOUDA B.V.

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester

drs. G.W. (Geert) Bouwmeester

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

drs. P.H. (Pieter) de Frel RA

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

drs. C.C.G.M. (Katinka) Huijberts

M.P. (Marcel) Moons RA

M.P. (Marcel) Moons RA

drs. R.C. (Robbert) Prins

drs. R.C. (Robbert) Prins

VAN LANSCHOT CHABOT HOLDING B.V.
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Mario Vitale,

L.F.J. (Lando) te Molder

voorzitter

R. (Robert) Dalhuisen
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ADRESSEN

NEVENFUNCTIES BESTUURDERS
EN COMMISSARISSEN

RAAD VAN COMMISSARISSEN

–– Lid Audit Committee Ministerie van Financiën

DE GOUDSE N.V.

De heer ir. H.H. Raué (68) is voorzitter van de Raad

–– Raad plaatsvervanger College van beroep voor het

GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V.

van Commissarissen van De Goudse N.V., van Goudse

GOUDSE LEVENSVERZEKERINGEN N.V.

Schadeverzekeringen N.V. en van Goudse Levensverzekeringen

GOUDSE BELEGGINGS- EN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ B.V.

N.V. Hij is benoemd tot 2022.

bedrijfsleven
–– Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen B KPN (vanaf
1 januari 2019)

GOUDSE VERZEKERINGEN SERVICES B.V.
AUTOMATISERINGSMAATSCHAPPIJ GOUDA B.V.

In zijn hoedanigheid van voorzitter is hij ook benoemd als

De heer dr. M.R.R. van Bremen (52) is commissaris van

ASSURANTIEMAATSCHAPPIJ HOLLANDIA ANNO 1924 N.V.

Bestuurder A van Stichting Administratiekantoor Bouwmeester.

De Goudse N.V., Goudse Schadeverzekeringen N.V en Goudse

COLLECTIE STATIONSPLEIN B.V.

Ook is hij na zijn benoeming als commissaris lid geworden van de

Levensverzekeringen N.V. De heer Van Bremen is benoemd

GOUDSE ASSURANTIEDESK B.V.

REMCO en de ARC. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit.

tot 2019. Hij is ook lid van de ARC. Hij heeft de Nederlandse

Naast de functies bij De Goudse heeft hij nog een aantal andere

nationaliteit. Naast de functies bij De Goudse heeft hij nog een

Bouwmeesterplein 1, 2801 BX Gouda

functies:

aantal andere functies:

Postbus 9, 2800 MA Gouda

–– Lid RvC Yarden Holding BV / Yarden Uitvaartverzekeringen N.V.

–– Directeur Van Bremen Beheer B.V.

Telefoon: +31 (0) 182 544 544
DE ZEEUWSE (vestiging van Goudse Schadeverzekeringen N.V.)
Houtkaai 11, 4331 JR Middelburg

(voorzitter) te Almere

–– Directeur FDI B.V.

–– Lid RvC Stichting Woonvast te Amersfoort

–– Member Department of Finance, Tilburg University

–– Lid RvC CZ Zorgverzekeringen (voorzitter Audit en Risk Cie) te

–– Voorzitter adviescommissie Seed Capital regeling, Ministerie

Tilburg

van Economische zaken

Postbus 50, 4330 AB Middelburg

–– Lid RvC VGA (voorzitter) te Amsterdam

–– Voorzitter RvC Rabobank Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: +31 (0) 118 683 300

–– Lid RvC Triodos Groenfonds N.V. te Zeist

–– Lid vertrouwenscommissie van de Algemene Ledenraad van

–– Lid Rvc Triodos Fair Share Fund te Zeist

de Rabobank

VAN LANSCHOT CHABOT HOLDING B.V.
Statenlaan 8, 5223 LA ’s-Hertogenbosch

De heer prof. dr. mr. F. van der Wel RA (63) is commissaris

Mevrouw mr. E. Faber (62) is commissaris van De Goudse

Postbus 1999, 5200 BZ ’s-Hertogenbosch

van De Goudse N.V., Goudse Schadeverzekeringen N.V. en

N.V., Goudse Schadeverzekeringen N.V. en Goudse

Telefoon: +31 (0) 73 692 46 92

Goudse Levensverzekeringen N.V. De heer Van der Wel heeft de

Levensverzekeringen N.V. Zij is benoemd tot 2022. Ook is zij lid en

Nederlandse nationaliteit. Hij is benoemd tot 2021. De heer Van

voorzitter van de REMCO. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit.

MANDEMA & PARTNERS

der Wel is ook lid en voorzitter van de ARC.
Naast haar functies bij De Goudse heeft zij nog een aantal andere

(vestiging van Van Lanschot Chabot Holding B.V.)
Van Alkemadelaan 700, 2597 AW Den Haag

Naast de functies bij De Goudse heeft hij nog een aantal andere

functies:

Postbus 85511, 2508 CE Den Haag

functies:

–– Founder en CEO Ellen Faber verbinding en leiderschap

Telefoon: +31 (0) 70 302 22 22

–– Lid Raad van Advies Centraal Bureau voor de Statistiek, tevens

–– Associate Senior Partner &Samhoud Organisatieadvies

voorzitter Audit Committee

–– Lid Raad van Advies United Talent
–– President-commissaris Tauw B.V.

Informatie over De Goudse is via onderstaande internetadressen

–– Voorzitter Raad van Commissarissen B.V. Cyclotron VU

beschikbaar

–– Directeur Savel B.V.

www.goudse.nl

–– Directeur Buos B.V.

De heer J. Middeldorp (59) is commissaris van De Goudse

www.vanlanschotchabot.com

–– Hoogleraar postdoctorale accountantsopleiding Vrije

N.V., Goudse Schadeverzekeringen N.V. en Goudse

www.dezeeuwse.nl

Universiteit
–– Lid curatorium Postgraduate EDP-audit opleiding Vrije

CONTROLEREND ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
KPMG Accountants N.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht

Levensverzekeringen N.V. Hij is benoemd tot 2022. Hij is lid van de
REMCO. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit.

Universiteit
–– Raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer Gerechtshof te
Amsterdam

Naast de functies bij De Goudse heeft hij nog een aantal andere
functies:

–– Lid bestuur Aemilius Papinianusstichting

–– Adviseur Jmotion b.v.

–– Lid bestuur Stichting Loodslicht (tot 1 juli 2018)

–– Lid Raad van Advies VANAD Group

–– Lid bestuur Stichting Volkswagen Investor Settlement (tot 17

–– Lid Raad van Advies Essenza Home

mei 2018)
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–– Lid van de commissie Financiële Verslaggeving & Accountancy
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NEVENFUNCTIES BESTUURDERS
EN COMMISSARISSEN

BESTUUR

C.C.G.M. Huijberts
–– Bestuurslid De Goudse N.V.

–– Lid Platform Klantbelang & Reputatie Verbond van
Verzekeraars

G.W. Bouwmeester

–– Directeur Goudse Levensverzekeringen N.V.

–– Bestuursvoorzitter De Goudse N.V.

–– Directeur Goudse Schadeverzekeringen N.V.

–– Directeur Goudse Schadeverzekeringen N.V.

–– Directeur Goudse Verzekeringen Services B.V.

–– Lid Raad van Bestuur Credimo

–– Directeur Goudse Levensverzekeringen N.V.

–– Directeur Automatiseringsmaatschappij Gouda B.V.

–– Bestuurslid Stichting DaDa

–– Directeur Goudse Verzekeringen Services B.V.

–– Directeur Goudse Assurantiedesk B.V.

–– Raadslid en fractievoorzitter VVD gemeente Alphen a/d Rijn

–– Directeur Automatiseringsmaatschappij Gouda B.V.

–– Directeur Goudse Beleggings- en

–– Directeur Collectie Stationsplein B.V.
–– Directeur Goudse Beleggings- en
Financieringsmaatschappij B.V.

–– Lid Platform KMV kleine verzekeraars met
beleggingsverzekeringen Verbond van Verzekeraars

(tot maart 2018)

Financieringsmaatschappij B.V.
–– Directeur Collectie Stationsplein B.V.
–– Directeur Assurantie Maatschappij Hollandia Anno 1924 N.V.

–– Directeur Goudse Assurantiedesk B.V.

–– Voorzitter Raad van Advies van Stichting Hartekind

–– Bestuurder A Stichting AK Bouwmeester

–– Moderator bij het European Leadership Platform

–– Bestuurder A Stichting Financieringspreferente Aandelen
De Goudse

M.P. Moons

–– Directeur Assurantie Maatschappij Hollandia Anno 1924 N.V.

–– Bestuurslid De Goudse N.V.

–– Voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot Chabot

–– Directeur Goudse Levensverzekeringen N.V.

Holding B.V.
–– Commissaris SRK Rechtsbijstand, tevens voorzitter
Auditcommissie

–– Directeur Goudse Schadeverzekeringen N.V.
–– Directeur Goudse Verzekeringen Services B.V.
–– Directeur Automatiseringsmaatschappij Gouda B.V.

–– Lid Bestuur Verbond van Verzekeraars

–– Directeur Goudse Assurantiedesk B.V.

–– Voorzitter Platform Kleine en Middelgrote Maatschappijen

–– Directeur Goudse Beleggings- en

(PKMM) Verbond van Verzekeraars
–– Voorzitter Commissie Centrum Bestrijding
Verzekeringscriminaliteit (CCBV) Verbond van Verzekeraars

Financieringsmaatschappij B.V.
–– Directeur Collectie Stationsplein B.V.
–– Directeur Assurantie Maatschappij Hollandia Anno 1924 N.V.

–– Ambassadeur Maatschappelijke beursvloer Gouda

–– Commissaris Van Lanschot Chabot Holding B.V.

–– Ambassadeur Goudse Weekendschool

–– Lid sectorbestuur Inkomensverzekeringen Verbond van

–– Comité van Aanbeveling Gouda Sterk aan de IJssel

Verzekeraars
–– Penningmeester Genootschap Graaf Floris de Vijfde

P.H. de Frel
–– Bestuurslid De Goudse N.V.

R.C. Prins

–– Directeur Goudse Levensverzekeringen N.V.

–– Bestuurslid De Goudse N.V.

–– Directeur Goudse Schadeverzekeringen N.V.

–– Directeur Goudse Levensverzekeringen N.V.

–– Directeur Goudse Verzekeringen Services B.V.

–– Directeur Goudse Schadeverzekeringen N.V.

–– Directeur Automatiseringsmaatschappij Gouda B.V.

–– Directeur Goudse Verzekeringen Services B.V.

–– Directeur Goudse Assurantiedesk B.V.

–– Directeur Automatiseringsmaatschappij Gouda B.V.

–– Directeur Goudse Beleggings- en

–– Directeur Goudse Assurantiedesk B.V.

Financieringsmaatschappij B.V.
–– Directeur Collectie Stationsplein B.V.

–– Directeur Goudse Beleggings- en
Financieringsmaatschappij B.V.

–– Directeur Assurantie Maatschappij Hollandia Anno 1924 N.V.

–– Directeur Collectie Stationsplein B.V.

–– Lid commissie Financieel Economische Zaken (FEZ) Verbond

–– Directeur Assurantie Maatschappij Hollandia Anno 1924 N.V.

van Verzekeraars

–– Bestuurder A Stichting Financieringspreferente Aandelen
De Goudse
–– Lid Sectorbestuur Schadeverzekeringen Verbond van
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