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Jaarcijfers 2017 Onderlinge ’s-Gravenhage
Positief resultaat van ruim € 14 mln. over boekjaar 2017, focus op bieden van zekerheid op
lange termijn.

Onderlinge ’s-Gravenhage heeft het verslagjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat na belastingen

van ruim € 14 mln. euro. De Algemene Vergadering heeft besloten om het resultaat toe te voegen aan
de Overige reserves. Daarmee is over het boekjaar 2017 geen winst voor verdeling beschikbaar.

Onderlinge ’s-Gravenhage heeft vanwege de aanhoudend lage rente haar technische voorzieningen verder
versterkt en het vereiste solvabiliteitskapitaal in vergelijking met 2016 conservatiever vastgesteld. In de
technische voorzieningen is extra geld opzijgelegd ten behoeve van de toekomstige dienstverlening aan

bestaande deelnemers. Hiermee is een goede basis gecreëerd voor de bedrijfsvoering in de komende jaren.
In 2017 heeft Onderlinge ’s-Gravenhage met haar focus op pensioengebied de commerciële en operationele
doelen gerealiseerd. De nieuwe bruto premieproductie van onze pensioenproducten overtrof de doelstelling

ruimschoots en is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016. Onze pensioenproducten MKB en DGA

GarantiePlusPensioen voorzien in een essentiële behoefte in een tijd dat een zekere financiële toekomst niet
meer vanzelfsprekend goed geregeld is.

Het totaal bruto premie-inkomen kwam uit op € 113 mln., waarbij de nieuwe koopsomproductie, vooral
gericht op oudedagsvoorzieningen, in 2017 met 22 % toenam tot € 17 mln.

Het eigen vermogen van de Maatschappij is in 2017 met 4 % toegenomen van € 267 mln. tot € 277 mln. De

aanwezige solvabiliteit volgens Solvency II bedraagt 169 % van de vereiste solvabiliteit.

Algemeen directeur Gilbert Pluym: “Onderlinge ’s-Gravenhage heeft het jaar 2017 met een positief resultaat

afgesloten, ondanks de voor levensverzekeraars nog steeds lastige marktomstandigheden en een

aanhoudend lage rente. Om zekerheid op lange termijn voor onze deelnemers te blijven bieden, zijn de

technische voorzieningen verder versterkt. Positief is ook dat onze deelnemers Onderlinge ’s-Gravenhage

in het Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk van het Verbond van Verzekeraars hebben uitgeroepen tot best

gewaardeerde pensioenverzekeraar 2017. Onze deelnemers voelen zich eerlijk behandeld en zijn tevreden

met onze service als verzekeraar. Dit sluit aan bij onze kernwaarden: Samen, Zeker en Betrokken.”
Meer informatie vindt u in ons jaarverslag op www.onderlinge.info.

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen
Huub Hannen heeft vandaag zijn commissariaat neergelegd in verband met de statutair bepaalde maximum
leeftijd voor commissarissen. Onderlinge ’s-Gravenhage is hem veel dank verschuldigd voor de deskundige
en betrokken wijze waarop hij zich jarenlang voor onze Maatschappij heeft ingezet.

Henri den Boer is in zijn plaats benoemd tot commissaris. Hij is directeur Pensioenen & Verzekeringen en
lid van het Executive Committee van Mn Services N.V.

Erna Boogaard, lid van de Audit, Compliance en Risk Commissie, volgt Huub Hannen op als voorzitter van

deze commissie. Zij is Head of Internal Portfolio Management van de Shell Asset Management Company
B.V. en sinds 2014 commissaris bij Onderlinge ’s-Gravenhage.

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

