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Aan de directie en de raad van commissarissen van
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A.
Parallelweg 1
1151 BS BROEK IN WATERLAND

Geachte heren,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening  over het boekjaar 
2019 van Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A. te Broek in Waterland 
gecontroleerd.
U treft onze controleverklaring achterin dit rapport aan.

Algemeen

Verwerking resultaat 2018
Ingevolge een besluit van de Algemene Ledenvergadering is, overeenkomstig het in de jaarrekening
2018 opgenomen voorstel, het resultaat na belastingen over 2018 ad € 13.702 negatief in mindering 

gebracht op de Algemene reserve.
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Resultaat
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste componenten van het bedrijfsresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening (voor belastingen) over 2019 en 2018 in afgeronde bedragen en in procenten
van het premie-inkomen weergegeven:

Resultaatanalyse

Technische rekening

Bruto premies 842 100% 776 100%
Premiekorting 0 0% 0 0%
Herverzekeringspremies -144 -17% -134 -17%
Premies eigen behoud 698 83% 642 83%

Overige technische baten 0 0% 0 0%

Schaden bruto 232 28% 272 32%
Aandeel herverzekering -83 -10% -40 -5%
Schaden eigen behoud -149 -18% -232 -28%

Acquisitiekosten -20 -2% -16 -2%
Bedrijfskosten -465 -55% -426 -51%
Provisies en winstdelingen 0 0% 0 0%

-485 -58% -442 -52%

Resultaat technische rekening 64 8% -32 -4%

Overige opbrengsten 369 44% 387 46%
Bedrijfskosten -432 -51% -419 -50%
Opbrengsten uit beleggingen 66 8% 48 6%
Niet gerealiseerde koersresultaten 11 1% -4 0%
Resultaat overige activiteiten 14 2% 12 1%

78 9% -20 -2%

Vennootschapsbelasting -15 -2% 7 1%

63 7% -13 -2%

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening vóór belastingen

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening na belastingen

31-12-2019 31-12-2018
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Fiscale positie

Algemeen
Tot en met het boekjaar 2018 is een definitieve aanslag vennootschapsbelasting opgelegd.

Berekening belastbaar bedrag 2019
€

Resultaat voor belastingen 74.482          

Bij

Dividend deelneming SOM U.A. 8.667            

Af

Fiscaal hogere afschrijving 899               
Herwaardering terreinen en gebouwen -                   
Koersresultaat effecten -17.666         
Resultaat deelneming OBM Verzekeringen B.V. -1.612           
Resultaat deelneming SOM U.A. -30.134         
Realisatie opbrengst bemiddelingsportefeuille -14.600         

20.036          

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen:

€ %
Gemengde kosten 12.642          26,5 3.350            

Fiscale regelingen

Investeringsaftrek -2.690           
Toevoeging aan de egalisatiereserve -9.288           

11.408          
Verrekenbare verliezen -6.617           

Belastbaar bedrag 4.791            

Berekening vennootschapsbelasting

19% van 4.790€        910€             

Overzicht verrekenbare verliezen
1-1-2019 Verrekend Vervallen 31-12-2018

Fiscaal verlies 2010 20.876          -6.617           -14.259       -                   
Fiscaal verlies 2012 810               -                   -                 810               
Fiscaal verlies 2013 24.095          -                   -                 24.095          
Fiscaal verlies 2018 68.475          -                   -                 68.475          

Totaal 114.256         -6.617           -14.259       93.380          

Situatie per balansdatum
Schuld per Last in Betaald in Schuld per
1-1-2019 2019 2018 31-12-2018

2017 -7.156           -                   7.156          -                   
2018 -6.662           88                 6.574          -                   
2019 -                   910               -6.563         -5.653           

-13.818         998               7.167          -5.653           

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
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JAARVERSLAG
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Risicomanagement

Risicomanagement visie

Solvency II basic

Governance 

Risicobereidheid

Kapitaalbeleid

Risicomanagement en rapportering

Het toegepaste risicomanagement is geënt op Solvency II Basic en de daarmee samenhangende 

richtlijnen. Deze richtlijnen vertalen zich door in governance, risicomanagement en kapitaalbeheer. 

OBM geeft invulling aan de Solvency II Basic aspecten zoals Own Risk Solvency Assessment (ORSA) 

en sleutelfuncties. 

Het risicomanagement kent drie ‘verdedigingslinies’ (3-lines-of-defence model). Binnen de eerste 

verdedigingslinie is er sprake van adequate en efficiënte processen om de uit de strategie 

voortkomende en bijkomende risico’s het hoofd te bieden. Dit gebeurt aan de hand van de vooraf 

vastgestelde risicobereidheid (normen) van OBM. Voor deze kwalitatieve risicovaststelling maakt 

OBM gebruik van een eigen risicoanalysemodel, dat is ontwikkeld op basis van de Financiële 

Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) van De Nederlandsche Bank (DNB). Onze kwantitatieve 

risicobeoordeling is conform de eisen van Solvency Basic.

De Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Noord Holland U.A. (hierna OBM) kent leden. De leden 

zijn particulieren, zelfstandigen met en zonder personeel. Het doel van de maatschappij is niet om 

tot een maximale winst te komen, maar juist om de leden een goede prijs-kwaliteit verhouding te 

bieden. De OBM besteedt aandacht en zorg aan een bedrijfsbrede, uniforme en integrale beheersing 

van risico’s die zijn verbonden aan de aard van de OBM als brandverzekeraar. 

De directie is verantwoordelijk voor de risicobeheersing van onze OBM. Minimaal jaarlijks wordt het 

risicobeheer geëvalueerd en zo nodig aangepast. De Auditcommissie van de Raad van 

Commissarissen (hierna: RvC) houdt toezicht op het risicobeheer en adviseert hier de RvC over. De 

werkzaamheden van de sleutelfuncties worden jaarlijks vooraf afgestemd met de directie en de 

Auditcommissie. Periodiek wordt door de sleutelfunctionarissen over werkzaamheden en 

bevindingen gerapporteerd aan directie en Auditcommissie. OBM heeft in het verslagjaar gehandeld 

in overeenstemming met de bepalingen uit de Code Verzekeraars.

De financiële bescherming van ledenverzekerden bij calamiteiten is de belangrijkste doelstelling van 

de coöperatieve maatschappij. OBM streeft daarom naar langjarige continuïteit, waarbij zij niet in 

de situatie wil geraken dat OBM in gevaar komt door een solvabiliteit dicht in de buurt van de 

wettelijke solvabiliteitsnorm. OBM heeft de risicobereidheid zodoende vertaald naar strengere 

interne solvabiliteitseisen dan de wettelijke solvabiliteitsvereisten. Dit resulteert dan ook in een 

behoudende positie ten aanzien van de te lopen strategische, tactische en operationele risico’s. De 

directie hanteert hiervoor een risicomanagementsysteem waarbij alle door de maatschappij 

gekende risico’s in beeld zijn gebracht en beheerst worden.

Het kapitaalbeleid geeft duidelijkheid aan de leden en toezichthouders over de doelstellingen van 

OBM omtrent kapitaal en solvabiliteit. In het kapitaalbeleid is tevens opgenomen op welke wijze de 

monitoring van de solvabiliteit plaatsvindt en welke maatregelen er worden genomen als de 

solvabiliteitsnorm wordt overschreden. In 2019 is de beschrijving van de regeling voor het 

Kapitaalbeleid van onze OBM aangepast, afgestemd met DNB en waarin hun aanbevelingen zijn 

meegenomen. Het kapitaalbeleid is op 21 november 2019 goedgekeurd door de RvC.
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Risicoprofiel van de maatschappij

Matchingrisico

Marktrisico

Kredietrisico

De tweede verdedigingslinie wordt ingevuld door de sleutelfuncties van risicomanagement en 

compliance. De risicomanagement functie is  verantwoordelijk voor het aansporen en uitdagen van 

adequaat risicomanagement in de gehele organisatie. De compliance functie gaat na of bij de 

initiatie, implementatie en uitvoering van de strategie de geldende wetgeving en regels worden 

nagekomen.

Het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder 

verstrekte kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet nakomt al dan niet als 

gevolg van het aan restricties onderhevig zijn van buitenlandse betalingen. OBM loopt kredietrisico 

op haar aangesloten leden, (her)verzekeraars en op haar beleggingen. Voor vorderingen op leden 

zijn incassoprocedures opgesteld. Voor (her)verzekeraars en financiële instellingen geldt dat 

uitsluitend wordt samengewerkt met partijen die minimaal over positieve financiële antecedenten 

beschikken. Als Solvency II Basic verzekeraar kan OBM bovendien gebruik maken van de 

bescherming die het Depositogarantiestelsel (DGS) biedt aan rekeninghouders. Het Ministerie van 

Financiën heeft dat bevestigd.

Het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare 

financiële instrumenten binnen een (handels)portefeuille. Het beleid omtrent beleggingen is 

vastgelegd in een beleggingsstatuut. Hierbij is rekening gehouden met voldoende spreiding in 

risico’s. Dit beleid heeft in de afgelopen jaren haar waarde bewezen. 

Hieronder volgt de beschrijving van de belangrijkste risico’s en de wijze waarop deze risico’s 

worden beheerst. De risico’s zijn geclassificeerd conform de Financiële Instellingen Risicoanalyse 

Methode (FIRM) van de Nederlandsche Bank.

De derde verdedigingslinie betreft de sleutelfunctie van interne audit. De interne audit functie is 

verantwoordelijk voor het leveren van aanvullende zekerheid door onafhankelijk de effectiviteit van 

controlemaatregelen te toetsen en te monitoren.

Het geheel aan processen binnen de eerste en tweede verdedigingslinie gelden als ORSA proces. 

Het ORSA proces mondt uit in een ORSA rapport. Zowel het ORSA proces als het ORSA rapport is 

onderdeel van de toets van de interne audit functie. Deze derdelijn toetsing tezamen met het ORSA 

rapport dient als verantwoording richting de interne en externe toezichthouder(s).

Het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten) 

dan wel inkomsten en uitgaven in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta, 

liquiditeit typische looptijden en gevoeligheid voor ontwikkeling in prijspeil. Het matchingrisico bij 

OBM is laag. Het grootste gedeelte van de beleggingen bestaat uit direct opvraagbare 

renterekeningen en kortlopende deposito’s. Een klein gedeelte is belegd in courante effecten. 

Daarnaast worden er voldoende liquiditeiten aangehouden op basis van een prognose.
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Verzekeringstechnische risico’s

Omgevingsrisico

Operationele risico’s

Uitbesteding risico

IT Risico

Integriteitrisico’s

Juridisch risico

Kasstroomrisico

Het kasstroomrisico bestaat uit fluctuaties in kasstroom ten aanzien van het renterisico op 

deposito’s en liquiditeiten. Dit is een te verwaarlozen risico gezien de samenstelling van de 

beleggingsportefeuille.

Het risico samenhangend met wet- en regelgeving, het mogelijk bedreigd worden van haar 

rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat contractuele bepalingen niet afdwingbaar of 

niet correct gedocumenteerd zijn. OBM wint bij complexe zaken advies in bij externe juristen. De 

compliance officer ziet erop toe dat de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende doeltreffende procesinrichting dan wel 

procesuitvoering. De processen bij OBM zijn eenvoudig van aard. Er zijn binnen de processen 

voldoende functiescheidingen en interne controles aangebracht om risico’s te beperken.

Het risico dat de continuïteit, integriteit en kwaliteit van de aan derden uitbestede werkzaamheden 

dan wel door deze derden ter beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. De 

voorwaarden waaronder wordt samengewerkt met derden, zijn voor de belangrijkste activiteiten 

vastgelegd in overeenkomsten, Service Level Agreement (SLA). Periodiek vindt toetsing en overleg 

plaats met de betrokken partijen.

Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continue of 

onvoldoende beveiligd worden ondersteund door IT. OBM heeft zowel technische als 

organisatorische maatregelen getroffen om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft 

onder andere het beveiligingsbeleid, interne procedures en een calamiteitenplan. OBM draagt er 

zorg voor dat het IT-systeem voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt. Deze verordening is per 25 mei 2018 ingegaan.

Het risico dat de integriteit van de instelling dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als 

gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, de medewerkers dan wel van 

de leiding in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door de instelling 

opgestelde normen. OBM heeft procedures waarbij aandacht is voor de beheersing van risico’s op 

het gebied van fraude en integriteit. Screening van alle nieuwe medewerkers, functiescheidingen, 

vier-ogen principe en gedragscodes. Daarnaast is er een compliance officer die toezicht houdt op de 

naleving van deze maatregelen. De fraudecoördinator geeft daarnaast invulling aan de beheersing 

van frauderisico’s.

Het risico dat uitkeringen (nu, dan wel in de toekomst) niet gefinancierd kunnen worden vanuit 

premie- en/of beleggingsinkomsten als gevolg van onjuiste en/of onvolledige (technische) 

aannames en grondslagen bij de ontwikkeling en premiestelling van het product. OBM beheerst 

deze verzekeringstechnische risico’s door een adequate systematiek van schadereservering, een 

solide herverzekeringsbeleid en het evalueren van de premie/schade verhoudingen, een en ander in 

combinatie met een adequaat acceptatiebeleid.

Het risico als gevolg van buiten de instelling of groep ontstane veranderingen op het gebied van 

concurrentieverhoudingen, belanghebbenden, reputatie en ondernemingsklimaat. OBM volgt de 

marktontwikkelingen van de concurrentie en neemt passende maatregelen met betrekking tot 

onderhoud van de portefeuille.
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Verslag van de Raad van Commissarissen  

Advies Raad van Commissarissen

Jaarrekening en Winstbestemming

Strategie

Solvency II

Onze OBM valt onder Solvency II Basic. De jaarlijkse rapportage aan DNB wordt sinds 2018 

verzorgd door NBC Audit Services BV. Voor het boekjaar 2019 is ook de uitvoering van de interne 

Audit bij NBC Audit Services BV ondergebracht. 

Bij de jaarlijkse evaluatie van het kapitaalbeleid zijn in 2019 op indicatie van DNB enige 

aanpassingen doorgevoerd. Dit betreft met name de uitwerking van de (financiële) gevolgen en de 

te nemen herstelmaatregelen als er zich een ernstig incident voordoet. Het vastgestelde 

kapitaalbeleid is door DNB goedgekeurd.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:101 lid 3 BW leggen wij de door de directie opgemaakte 

jaarrekening ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering. 

Wij adviseren de vergadering de jarrekening dienovereenkomstig vast te stellen.

De jaarrekening is ook dit jaar weer gecontroleerd door NBC Audit Services BV.  NBC  heeft een 

goedkeurende controleverklaring afgegeven op basis van de in dit jaarverslag vastgelegde cijfers.

Het financiële resultaat is in 2019 positief als gevolg van het binnen de begroting blijvende 

schadeverloop en een goede kosten beheersing. Het hoge eigenbehoud per schade en de als gevolg 

daarvan lage herverzekeringspremie leidt tot grotere fluctuaties in het schadebedrag per jaar. 

(2018  € 272.000, 2019 € 232.000).

De OBM voldoet ruimschoots aan de solvabiliteitseisen van de Nederlandsche Bank (DNB).

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 14 mei 2019 is besloten het verlies over 2018 ten 

laste te brengen van de  Overige Reserves. 

Dit besluit is in de jaarrekening verwerkt.

De samenwerking van de Onderlinge Verzekeraars heeft in 2019 verder gestalte gekregen door het 

aanstellen van werkgroepen op diverse deelgebieden, zoals compliance, marketing en 

automatisering. Voor zover deze activiteiten aansluiten bij onze werkzaamheden sluiten wij ons 

hier bij aan.

De jaarlijkse revisie van het door de directie opgestelde strategisch plan voor de komende jaren 

heeft niet geleid tot grote wijzigingen in de strategie. De focus blijft gericht op het groeien naar 

een 100% klantgerichte adviesorganisatie voor de particuliere en klein-zakelijke markt. De kern 

hiervan is dat wij onze eigen Onderlinge als huisverzekeraar zien. Bij wijzigingen in de personele 

bezetting zal op de daarvoor benodigde vaardigheden de nadruk liggen. Samenwerking en fusie 

zijn daarbij opties om de kosten naar beneden te brengen. De RvC onderschrijft deze visie. 

De medewerkers zijn gefocust op klantgericht werken en het nakomen van onze zorgplicht. We zijn 

verheugd te constateren dat onze leden dit waarderen en dit uit zich in een duidelijk 

waarneembare en gezonde premiegroei. De directie en medewerk(st)ers hebben alle vereiste 

vakdiploma’s behaald en houden deze actueel, waardoor de OBM haar functie in de maatschappij 

op zowel bank-, als verzekeringsgebied optimaal kan blijven uitvoeren. 

De herverzekering van onze portefeuille is op basis van “stop loss” en “excess of loss” 

ondergebracht bij de Swiss Reinsurance Company Ltd. in Zwitserland. In 2019 hebben wij 1 keer 

een beroep gedaan op het herverzekeringscontract. Het contract is verlengd tot en met 2021.

In 2019 was er geen verhoogde druk op de werkzaamheden met betrekking op de door 

toezichthoudende organisaties, zoals de AFM en DNB en de Europese Unie, gestelde richtlijnen, 

waardoor de medewerkers zich meer hebben kunnen richten op de adviestaken.
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Raad van Commissarissen

Directie

Compliance

Interne Audit

Dankbetuiging

Broek in Waterland, 18 mei 2020

Raad van Commissarissen

Th.M. Hoogland, voorzitter
F. Preeker, vicevoorzitter
R. Kingma
M. van Schaagen

De RvC heeft in 2019 geen mutaties ondergaan. De RvC heeft in 2019 zes keer regulier vergaderd. 

De behandelde onderwerpen betroffen o.a. de ontwikkeling van het schadeverloop, de 

kostenbeheersing, de resultaten, de uitvoering van het beleidsplan, actualisatie van het 

strategieplan, risico-inventarisatie, interne audit, compliance activiteiten en personele bezetting.

Daarnaast hebben leden van de RvC diverse bijeenkomsten gehouden ter ondersteuning van en 

advisering aan de Raad van Bestuur (RvB). 

Evenals voorgaande jaren hebben de commissarissen ter invulling van de PE-eisen deelgenomen 

aan diverse bijeenkomsten van DNB, het Platvorm Onderlinge Verzekeraars (POV) en het Verbond 

van Verzekeraars.

De leden van de RvC hebben hun eigen functioneren geëvalueerd. De resultaten zijn met de RvB 

besproken en geven geen aanleiding tot veranderingen. Aandacht is er voor de opvolging van de 

RvC-leden en de personele mutaties. 

Aan de algemene ledenvergadering wordt een voorstel voorgelegd om de vergoeding voor 

commissarissen met terugwerkende kracht te indexeren.

De remuneratiecommissie, bestaande uit de heren Kingma en Hoogland heeft een 

functioneringsgesprek gehouden met de directeur. Dit heeft geen aanleiding gegeven tot grote 

wijzigingen. Afspraken zijn gemaakt over de werkverdeling tussen de directeur en de adjunct-

directeur, het opstellen van het strategieplan en het activiteitenplan. Tevens is het beloningsbeleid 

doorgesproken. Er wordt voor de beloning geen gebruik gemaakt van bonussen of provisies, 

uitsluitend van vaste salarissen.

De aanpassing van het kapitaalbeleid en de jaarlijkse risico-inventarisatie hebben geen aanleiding 

gegeven tot beleidswijziging en de RvC heeft daar haar goedkeuring aan verleend.

De compliance officer heeft gedurende het jaar een wakend oog op ontwikkelingen op het gebied 

van wet- en regelgeving en actualiseert de diverse documenten en draagt zorg voor het actueel 

houden van het handboek. De RvC heeft goedkeuring verleend aan zijn verslaglegging over dit 

boekjaar. Tevens is voor het actueel houden van de documenten aansluiting gezocht bij de SOM, 

waarbinnen ook een werkgroep compliance is ingesteld.

Een van de eisen uit Solvency II is de interne audit op de uitvoering van de werkzaamheden 

volgens de gestelde bedrijfsprocessen. De externe accountant heeft een aantal processen, conform 

het interne auditplan 2019, onderzocht. De bespreking met de interne auditcommissie en de RvB 

van de bevindingen dient nog plaats te vinden. De vertraging is mede ontstaan door de 

beperkingen om samen te komen als gevolg van de Coronamaatregelen. Op dit moment is er geen 

aanleiding voor relevante wijzigingen.

De RvC is zich er van bewust dat er veel gevraagd is van de inzet van de medewerkers en spreekt 

haar waardering uit voor de grote bereidheid tot extra inspanning bij afwezigheid van collega’s. 

Daar zijn nu ook de maatregelen als gevolg van de Coronacrisis bij gekomen, waardoor er extra 

beroep wordt gedaan op hun flexibiliteit en inventiviteit om de werkzaamheden toch te kunnen 

uitvoeren. Ook naar de RvB gaat onze waardering uit voor de wijze waarop zij dit georganiseerd 

hebben. Ook in 2019 is het resultaat daarvan  zichtbaar o.a. in de groei van het premievolume en 

de zorgvuldige afwerking van de schadegevallen. Mede door hun inspanning kunnen we 2019 

afsluiten met een positief resultaat.
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Verslag van de Raad van Bestuur

Algemeen

Organisatie

1.       Kapitaalbeleid

2.       Algemene Verordening Gegevensbescherming 
3.       Compliance-zaken
4.       Aanpassingen ICT
5.       Personeelszaken

Kapitaalbeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Compliance-zaken

Dit is het verslag van het 9e boekjaar van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord 

Holland U.A. sinds de fusie  per 2011. De Onderlinge is een vereniging en heeft als doel het met 

haar leden op onderlinge grondslag sluiten van verzekeringen.

De Raad van Bestuur (RvB), hieronder ook wel aangeduid als directie, is verantwoordelijk voor de 

volgende organisaties: De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A. en haar 

dochteronderneming OBM Verzekeringen B.V. (verder: OBM). De organisatie heeft een structuur 

met een directie van twee personen (RvB) en een Raad van Commissarissen van vier personen 

(RvC). De samenwerking met de RvC verloopt zeer goed.

Deze jaarrekening over het boekjaar 2019 is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de 

directie, is goedgekeurd door de RvC en dient vastgesteld te worden door de Algemene 

Ledenvergadering van de maatschappij.

De directie is het afgelopen jaar naast de dagelijkse werkzaamheden actief geweest met een aantal 

beleidszaken, waarvan de onderstaande een hoge prioriteit hebben gekregen;

In dit verslagjaar heeft de directie periodiek contact gehad met de Compliance Officer en zijn 

verschillende documenten aangepast aan veranderde situaties en werkwijzen.

OBM is deelnemer geworden van de bibliotheek beleidsdocumenten welke door het POV (Platform 

Onderlinge Verzekeraars) en ODC (Onderling Diensten Centrum) is opgericht. Deze documenten zijn 

getoetst en geschikt gemaakt voor Onderlinge Verzekeraars. Zo zijn er documenten voor de 

rubrieken Governance, Compliance, Finance, P&O, IT en Verzekeringstechnische documenten. In 

samenspraak met onze Compliance Officer zal de directie de komende 2 jaar uittrekken om waar 

nodig deze documenten te implementeren in onze organisatie.

Per 25 mei 2018 zijn alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken verplicht te voldoen aan 

nieuwe  wet- en regelgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(verder: AVG), zo ook OBM.

OBM heeft een privacyverklaring opgesteld en op haar website geplaatst waarin OBM verklaart aan 

haar klanten er alles aan te doen om hun persoonsgegevens te beschermen. Ons Privacy reglement 

is aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.

Verder heeft OBM – in nauw overleg met onze softwareleverancier - technische en organisatorische 

maatregelen verfijnd om gegevens te beveiligen en misbruik van gegevens te voorkomen. Alle 

personen die namens OBM van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover 

geheimhouding te betrachten.

Gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het de 

uitdrukkelijke wens van de klant is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. 

Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het 

afsluiten van het financiële product.

Het zal duidelijk zijn dat het een continue proces is om systemen te beveiligen en zorgvuldig met 

persoonsgegevens om te blijven gaan. 

Het vernieuwde kapitaalbeleid van OBM is op 21 november 2019 goedgekeurd door de RvC. In dit 

document zijn aanbevelingen van DNB meegenomen. Het beleidsdocument heeft als doel de 

bedrijfsvoering te spiegelen en om onder andere nadere invulling te geven aan de principes 

proportionaliteit en langlopende verplichtingen. 

De Algemene Ledenvergadering zal van de aanpassingen op de hoogte worden gesteld.
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Aanpassingen ICT

Personeelszaken

Resultaat OBM Verzekeringen BV

Resultaat OBM Noord Holland U.A

Vooruitzichten

Het premie-inkomen in de brandtekening zal naar verwachting verder toenemen. Deze stijging zal 

met name het gevolg zijn van een toename van het aantal te verzekeren watervilla’s. 

Voor 2020 zijn investeringen begroot voor een kleine verbouwing van ons pand aan de Parallelweg 

in Broek in Waterland en het aantrekken van extra personeel. De financiële positie van OBM is zeer 

goed, waardoor geen externe financiering noodzakelijk zal zijn.

Inmiddels leven wij in een compleet andere wereld, veroorzaakt door het Corona-virus. De impact 

daarvan is wereldwijd enorm met niet eerder vertoonde maatregelen ter voorkoming van verdere 

verspreiding van het virus. Naast het menselijk drama hiervan zullen financiële gevolgen niet 

uitblijven. Ook in de verzekeringsindustrie zullen de consequenties op termijn voelbaar zijn. Op dit 

moment heeft OBM nog geen financieel nadeel van deze crisis. Ook wij zullen niet ontkomen aan 

financiële gevolgen, maar de mate waarin is nog onduidelijk. 

Onze inspanningen  in 2019 om de technische infrastructuur te verbeteren konden meteen getest 

worden. Op dit moment werken de meeste collega’s vanuit huis en zijn er één tot maximaal twee 

medewerkers aanwezig op onze beide kantoren. De kantoren zijn overigens van 16 maart jl. tot 

nader order gesloten voor publiek. De bereikbaarheid per telefoon en email is goed. Ook de 

onderlinge samenwerking van de medewerkers loopt uitstekend. Hoelang deze situatie nog zal 

duren is ten tijde van het uitbrengen van dit verslag onduidelijk.

In de bemiddeling is de omzet met EUR 10.600 gedaald (1,9%) naar € 547.900. De bedrijfskosten 

zijn gestegen met € 9.900 (1,9%) naar € 537.500. Dit maakte dat het resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening na belastingen afnam met € 17.000 naar € 1.600. Het rendement van 0,3% na 

belastingen is zeer laag. De afname omzet werd met name veroorzaakt door lagere inkomsten in 

bankzaken RegioBank en minder opbrengsten uit financiële adviezen. De hogere bedrijfskosten 

werden veroorzaakt door dubbele loonkosten.

Dit boekjaar vertoont voor de maatschappij een positief resultaat voor belastingen van € 74.500 

(2018: € 29.500 negatief).  De premie-inkomsten namen toe met € 66.000 (8,5%) tot € 842.200. 

Met een veel lagere schadelast, maar hogere acquisitie- en bedrijfskosten kwam het technisch 

resultaat op € 24.000 negatief (2018: € 109.800 negatief). Een verbetering van het technisch 

resultaat van € 85.800. Het resultaat na belastingen nam toe met € 76.700 naar € 63.000. 

Het aanpassen van het automatiseringssysteem is een continue proces. Het versturen van onze 

eigen brandpolissen gaat volledig digitaal, net als de facturering. In ons Bemiddelingsbedrijf OBM 

BV gaat communicatie met verzekeraars volledig digitaal en worden polissen, berichten en facturen 

zoveel mogelijk digitaal naar onze klanten gezonden. Het blijft een uitdaging om met al die 

verschillend werkende partijen een en ander efficiënt te laten verlopen. OBM weet steeds beter haar 

weg hierin te vinden.

Geplande verbeteringen zijn in 2019 doorgevoerd. Niet alleen inzake de AVG, maar ook maatregelen 

inzake beveiliging en back-up van bestanden. Bij alle maatregelen wordt er nadrukkelijk gekeken of 

een en ander niet ten koste gaat van de stabiliteit en datasnelheid. 

Ook de mogelijkheid om vanuit huis te werken heeft nadrukkelijk aandacht gekregen en dan met 

name het stroomlijnen van het telefoonverkeer.

In 2018 troffen wij al maatregelen voor een personele wisseling van vier personen in 2019 en 2020. 

In 2019 zijn de 1e twee collega’s met (pre)pensioen gegaan en werd voor tijdige vervanging 

gezorgd, met dien verstande dat er sprake was van een ruime inwerkperiode. Dit impliceert dat er 

in 2019 gedeeltelijk sprake was van dubbele loonkosten. Hetzelfde zal ook voor het jaar 2020 gaan 

gelden. De wisseling van personeel verliep prima en de nieuwe collega’s hebben zich geweldig 

ingepast in onze organisaties.
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Slot

Broek in Waterland, 22 april 2020

De directie,

J.W. Geluk (directeur)

E. Bruggeman (adjunct-directeur)

De directie spreekt haar dank uit voor het vertrouwen dat onze leden in ons bedrijf stellen, maar 

zeker ook aan al onze medewerkers. Zonder hun passie, beleving en doorzettingsvermogen hadden 

wij niet gestaan waar wij nu als organisatie staan.
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JAARREKENING



GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2019

(in euro's na voorstel resultaatbestemming)

Activa Ref: 31-12-2019 31-12-2018

Immateriële vaste activa 1

Goodwill 59.375          66.875          

Beleggingen 2

Terreinen en gebouwen 410.000      410.000   

Deelnemingen 223.607      202.140   

Overige beleggingen 117.251      99.585     

750.858         711.725         

Vorderingen 3

Belastingen en sociale premies 26.779        40.447     

Overige vorderingen 23.796        23.185     

50.575          63.632          

Overige activa 4

Bedrijfsmiddelen 103.822      129.138   

Liquide middelen 742.043      760.527   

Totaal overige activa 845.865         889.665         

Overlopende activa 5

Nog te ontvangen bedragen 4.448          1.793      

4.448            1.793            

Totaal 1.711.121      1.733.690      

Passiva Ref: 31-12-2019 31-12-2018

Groepsvermogen 6 1.170.066      1.106.982      

Technische voorzieningen 7

Voor schaden 43.366          89.693          

Voorzieningen 8

Latente belastingverplichtingen 34.000          30.700          

Kortlopende schulden 9

Belastingen en sociale lasten -                 4.486      

Schulden aan verzekeringsmaatschappijen 16.712        59.181     

Overige schulden en overlopende passiva 446.977      442.648   

463.689         506.315         

Totaal 1.711.121      1.733.690      
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
in euro's Ref: 2019 2018

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

Verdiende premies eigen rekening
10

Bruto premies 842.207       776.217    
Premiekorting -               
Herverzekeringspremies -144.208      -134.026   
Totaal verdiende premies eigen behoud 697.999       642.191    

Overige technische baten eigen rekening -                 -               

Schaden eigen rekening 11
Schaden
Bruto 299.048       187.490    
Aandeel herverzekering -104.246      -17.743     

194.802       169.747    

Wijziging voorziening schaden
Bruto -67.405       84.409      
Aandeel herverzekering 21.078         -21.078     

-46.327       63.331      
Netto schaden eigen rekening -148.475      -233.078   

Bedrijfskosten 12
Acquisitiekosten -19.686       -15.895     
Beheers-, personeelskosten,
afschrijvingen en bedrijfsmiddelen -465.434      -425.931   

Commissie
Commissie en winstdeling ontvangen
van herverzekeraars -                 -               

64.404         -32.713     

NIET-TECHNISCHE REKENING
Resultaat uit bemiddeling 13
Overige opbrengsten 368.548       386.905    
Beheers-, personeelskosten,
afschrijvingen en bedrijfsmiddelen -431.961      -418.611   
Totaal resultaat uit bemiddeling -63.413       -31.706     

Opbrengsten uit beleggingen 14
Opbrengsten uit deelnemingen 30.134         11.560      
Opbrengsten overige beleggingen 36.030         36.211      
Totaal opbrengsten beleggingen 66.164         47.771      

15 11.164         -4.473       

Resultaat niet-technische rekening 13.915         11.592      

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening vóór belastingen 78.319        -21.121    

Vennootschapsbelasting 16 -15.235       7.419        

Resultaat na belastingen 63.084         -13.702     

Resultaat technische rekening 

schadeverzekering

Niet gerealiseerde koers-resultaten 

en beleggingslasten     
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat technische rekening schadeverzekering 64.404      -32.713     

Aanpassingen voor:

Resultaat uit bemiddeling -63.413     -31.706     
Afschrijvingen bedrijfsmiddelen 42.304      39.002      
Belastingen -4.835       -6.881       
Mutatie technische voorziening -46.327     63.331      
Mutatie vorderingen 5.957        -1.922       
Mutatie overlopende activa -2.655       -1.013       
Mutatie kortlopende schulden -42.626     82.408      

-111.595   143.219    
Kasstroom uit operationele activiteiten -47.191     110.506    

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Opbrengsten uit beleggingen:

Opbrengsten uit deelnemingen 8.667        8.977        
Opbrengsten uit overige beleggingen 36.030      36.211      

44.697      45.188      

Beleggingslasten:
Bankkosten -6.502       -5.474       

-6.502       -5.474       

Overige mutaties:
Investeringen -10.025     -46.672     
Desinvestering 537           -               

-9.488       -46.672     

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten 28.707      -6.958       

Mutatie geldmiddelen -18.484     103.548    

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 760.527    656.979    
Mutatie boekjaar -18.484     103.548    
Stand per 31 december 742.043    760.527    
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Statutaire vestigingsplaats en KvK nummer
Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Noord Holland U.A. is feitelijk en statutair gevestigd op
Parallelweg 1, 1151 BS Broek in Waterland, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
36036996.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld conform het  jaarrekeningregime als bedoeld in BW 2
Titel 9, waarin begrepen afdeling 15. Afdeling 15 behandelt de voorkomende posten in de
jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen. Model O wordt toegepast. Bij het opstellen van 
de jaarrekening is tevens rekening gehouden met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 605, 
richtlijnen voor verzekeringsmaatschappijen. Bedragen in de jaarrekening luiden in €.

Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 
bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Voor zover niet anders vermeldt wijkt de marktwaarde van de activa en passiva niet af van de 
waardering van de activa en passiva in de jaarrekening. Indien de marktwaarde afwijkt van de
waardering in de jaarrekening wordt hier melding van gemaakt bij de betreffende jaarrekeningpost. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd om 
vergelijking met het huidige jaar mogelijk te maken. 

Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij Noord Holland U.A. samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechts-
personen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale
leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij Noord Holland U.A. direct of indirect overheersende zeggenschap kan
uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere
wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening
gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend.
De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: OBM Verzekeringen B.V.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de directie, overeenkomstig de algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die
medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke uitkomsten kunnen van
deze schattingen afwijken.

Waarderingsgrondslagen van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden in de balans opgenomen voor de daaraan bestede 
bedragen bij verkrijgen en vervaardiging daarvan.
De afschrijving vindt plaats op lineaire basis, waarbij rekening wordt gehouden met de 
geschatte terugverdienperiode. Goodwill wordt in 10 afgeschreven.
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Beleggingen
De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen de getaxeerde opbrengst bij 
onderhandse verkoop. Eens in de vijf jaar vindt taxatie plaats door deskundigen.
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen worden rechtstreeks in het resultaat
verantwoord. Op terreinen en gebouwen wordt niet afgeschreven.

Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto-vermogenswaarde.

Vorderingen en overige activa
De vorderingen worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van de 
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De overige activa, betreffende overige materiële activa, zijn gewaardeerd op aanschafwaarde 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levens-
duur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De afschrijvingspercentages 
op jaarbasis zijn als volgt:

Overige materiële vaste activa: 20%-33%

Latente belastingvorderingen en ‑verplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen
de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de gevolgde bedrijfs-
economische grondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en ‑verplichtingen 
geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende
jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld. Latente belastingvorderingen, met inbegrip 
van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien in redelijke mate 
kan worden aangenomen dat deze zullen worden gerealiseerd.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. 

Voor schaden

De voorziening voor te betalen schaden bestaat uit het geschatte deel van de gemelde,
maar nog niet afgewikkelde schaden. Voor onbekende evenementen wordt geen
voorziening gevormd. Het aandeel van de herverzekeraar wordt in mindering gebracht
op de voorziening. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde.
De voorziening heeft een overwegend kortlopend karakter.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Premie-inkomen
Onder premie-inkomen wordt begrepen de over het boekjaar verdiende premies
exclusief de assurantiebelasting.

Herverzekeringspremie
De herverzekeringspremie is in de winst- en verliesrekening opgenomen tegen de in rekening 
gebrachte premies.
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Schade-uitkeringen (eigen behoud)
De in de winst- en verliesrekening opgenomen post schade-uitkeringen eigen behoud
betreft de over het boekjaar gedane schade-uitkeringen verminderd met de, op deze
schadegevallen betrekking hebbende, van de herverzekeraar ontvangen uitkeringen.
De schade-uitkeringen zijn opgenomen tegen nominale bedragen.

Overige opbrengsten
Onder deze post zijn begrepen de over het boekjaar ontvangen provisies terzake van de
assurantiebemiddeling voor varia-verzekeringen, de over het boekjaar betaalde provisies
inzake de brandverzekeringen en de aan verzekerden doorberekende poliskosten.

Afschrijvingen op materiële activa en beleggingen
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de aanschaffingsprijs volgens een vast percentage,
welk percentage afhankelijk is van de economische levensduur.

Vennootschapsbelasting
De belasting wordt berekend over het commerciële resultaat vóór belastingen, rekening
houdend met fiscale faciliteiten.

Toerekening van kosten en opbrengsten aan technische / niet-technische rekening
Op aanwijzing van De Nederlandsche Bank wordt de opbrengst uit de bemiddelingsactiviteiten
ten gunste van de niet-technische rekening gebracht. Voor wat betreft de gemaakte kosten
samenhangende met deze activiteit is een schatting gemaakt. De kosten zijn aansluitend aan
de rubricering van de bemiddelingsopbrengsten, ten gunste van de technische rekening
gebracht en als last in de niet-technische rekening opgenomen.

In de technische rekening worden resultaten op langlopend vermogen verantwoord. Dit 
betreft dividend, rente op spaarrekeningen en deposito's, het resultaat op deelnemingen en 
de gerealiseerde koerswinst. In de niet-technische rekening worden niet gerealiseerde
koersresultaten, rente op werkkapitaal en beleggingskosten verantwoord.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling
wordt de cash flow, die bestaat uit het resultaat na belastingen vermeerderd met de
afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd. Uitgekeerde dividenden worden opgenomen
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Betalingen welke voorvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat 
betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

In deze opstelling wordt de mutatie van de kortlopende schulden aan eventuele kredietinstellingen
begrepen in de mutatie van de liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(in euro's)

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Goodwill Regiobank 2019 2018

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 128.220         128.220         
Cumulatieve afschrijvingen -61.345         -53.845         
Boekwaarde 66.875          74.375          

Mutaties in boekjaar
Investeringen -                   
Afschrijvingen -7.500           -7.500           

-7.500           -7.500           

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 128.220         128.220         
Cumulatieve afschrijvingen -68.845         -61.345         
Boekwaarde 59.375          66.875          

Goodwill RegioBank betreft de goodwill betaald inzake de overname van de portefeuille van 
RegioBank.

2. Beleggingen

Terreinen en gebouwen 2019 2018

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 232.669         215.968         
Herwaardering 212.055         196.756         
Cumulatieve afschrijvingen -34.724         -34.724         
Boekwaarde 410.000         378.000         

Mutaties in boekjaar
Investeringen -                   16.701          
Herwaarderingen -                   15.299          

-                   32.000          

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 232.669         232.669         
Cumulatieve herwaardering 212.055         212.055         
Cumulatieve afschrijvingen -34.724         -34.724         
Boekwaarde 410.000       410.000       

De terreinen en gebouwen zijn op 26 november 2018 getaxeerd op een waarde van 
€ 410.000. 
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Deelnemingen 31-12-2019 31-12-2018

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 223.607         202.140         
223.607         202.140         

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 2019 2018

Waarde per 1 januari 202.140         199.557         
Aandeel in resultaat boekjaar 30.134          11.560          
Dividend -8.667           -8.977           
Stand per 31 december 223.607       202.140       

Overige beleggingen

Effecten 2019 2018

Waarde per 1 januari 99.585          113.883         
Waardeverandering effecten 17.666          -14.298         
Stand per 31 december 117.251       99.585          

De verkrijgingsprijs van de effecten bedraagt per balansdatum € 102.788.

3. Vorderingen

Belastingen en sociale premies 31-12-2019 31-12-2018

Actieve belastinglatentie 15.400          22.500          
Vennootschapsbelasting 11.379          17.947          

26.779          40.447          

Overige vorderingen 31-12-2019 31-12-2018

Te vorderen premies 11.143          6.303            
Nog te ontvangen provisie 11.703          12.543          
Overige vorderingen 950               4.339            

23.796          23.185          
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4. Overige activa

Inventaris Auto's 2019 2018
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 239.589    127.091    366.680         336.709         
Cumulatieve afschrijvingen -201.911   -35.631     -237.542       -206.040       
Boekwaarde 37.678      91.460      129.138         130.669         

Mutaties in boekjaar
Investeringen 10.025      -              10.025          29.971          
Aanschafwaarde desinvesteringen -6.675       -              -6.675           -                   
Afschrijvingen -16.277     -19.064     -35.341         -31.502         
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen6.675        -              6.675            -                   

-6.252       -19.064     -25.316         -1.531           

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 242.939    127.091    370.030         366.680         
Cumulatieve afschrijvingen -211.513   -54.695     -266.208       -237.542       
Boekwaarde 31.426     72.396     103.822       129.138       

Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

RegioBank, spaarrekeningen 505.000         584.000         
RegioBank, rekening-courant 2.361            297               
Rabobank, spaarrekeningen 125.000         75.000          
Rabobank, rekening-courant 109.682         101.230         

742.043       760.527       

5. Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 31-12-2019 31-12-2018

Vooruitbetaalde kosten 1.134            1.106            
Rente en kosten kredietinstellingen 348               687               
Overige vorderingen 2.966            -                   

4.448            1.793            

PASSIVA

6. Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening
nader toegelicht.

7. Technische voorzieningen

Voor schaden 31-12-2019 31-12-2018

Reserve schade totaal 43.366          110.771         
Van herverzekeraars te vorderen -                   -21.078         
Stand per 31 december 43.366          89.693          

8. Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen 34.000          30.700          

Er is een latente belastingverplichting opgenomen voor de tijdelijke verschillen in de 

waardering van de gebouwen en terreinen, de deelneming in Onderlinge 

Verzekeringsmaatschappij SOM U.A., de effecten en de fiscaal gevormde egalisatiereserve.
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9. Kortlopende schulden

Belastingen en sociale lasten 31-12-2019 31-12-2018

Assurantiebelasting 4.486            
-                    4.486            

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

Vooruitontvangen premies 369.279         347.766         
Vakantiedagen 30.559          37.314          
Vakantiegeld 18.411          17.332          
Accountantskosten 15.952          16.575          
Crediteuren 3.418            9.724            
Te betalen schade uitkeringen 190               930               
Vooruitontvangen desinvestering auto 7.909            -                   
Diversen 1.259            13.007          

446.977       442.648       

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Borgstelling Nederlandsche Herverzekeringsmaatschappij Terrorisme. De Onderlinge heeft 

een garantstelling afgegeven aan de NHT, de deelname in de eerste layer van € 200 miljoen 

is per balansdatum € 3.200.

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is       

€ 14.000, rekening houdend met indexatie. De resterende looptijd van het huurcontract is 5 

jaar en 10 maanden.

De totale huurverplichting is € 79.361. Hiervan vervalt binnen één jaar € 13.605. Het bedrag 

dat na 5 jaar vervalt is € 11.337.

De maatschappij vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met haar deelneming 

OBM Verzekeringen B.V. Uit hoofde van de fiscale eenheid is de maatschappij mede 

hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele belastingschulden van de fiscale eenheid.
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

10. Bedrijfsopbrengsten
Verdiende premie eigen rekening

11. Schaden

Schadestatistiek (brutoschaden) Afwikkeljaar €
Schadejaar:

2018 2020 5.891        
2019 2019 203.230    
2019 2020 22.521      

12. Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen 2019 2018

Salarissen 411.090          378.309    
Sociale lasten 85.694            71.536      
Pensioenlasten 64.518            55.530      
Overige personeelskosten 17.786            26.121      
Afschrijvingskosten 42.304            39.002      
Administratie en advies 33.410            21.368      
Huisvestingskosten 69.033            68.232      
Algemene kosten 173.560          184.444    

897.395 844.542
Toegerekend aan niet technische rekening 431.961 418.611
Totaal 465.434 425.931

Lonen en salarissen
In het verslagjaar waren er gemiddeld 8 fte's (2018: 7) werkzaam.

Administratie en advies 2019 2018

Accountantskosten 18.820            16.183      
Advieskosten 12.077            1.677        
Administratie 2.513              3.508        

33.410           21.368     

De gemiddelde premie (voor voorstel premierestitutie) per € 1.000 berekend over het gemiddeld 

verzekerd kapitaal bedrag in 2019 € 1,47 (2018: € 1,44).

Volgens artikel 2:439 lid 6 BW dient een matrix opgenomen te worden waarin wordt aangegeven 

op welke schadejaren de uitloop zoals opgenomen in de winst en verliesrekening, betrekking heeft. 

Dit wordt weergegeven in onderstaande matrix.
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Huisvestingskosten 2019 2018

Huur bedrijfsgebouwen 42.803            42.747      
Schoonmaakkosten 5.321              6.439        
Energie en water 6.443              6.095        
Vaste lasten 2.466              2.205        
Onderhoudskosten 7.074              7.179        
Overige huisvestingskosten 4.926              3.567        

69.033           68.232     

Algemene kosten 2019 2018

Automatisering 41.468            49.995      
Bestuurskosten 23.732            24.198      
Auto- en reiskosten 23.391            25.642      
Compliancekosten 14.410            12.549      
Telefoon en porti 13.320            13.307      
Drukwerk 2.615              12.280      
Reclamekosten 13.946            12.827      
Vergaderkosten 1.364              1.578        
Contributies en abonnementen e.d. 1.859              5.603        
Kantoorbenodigdheden 5.095              3.687        
Sponsoring & donaties 3.792              2.806        
Verzekeringen 6.639              5.986        
Verkoopkosten 4.896        

11.124            
Diversen 10.805            9.090        

173.560         184.444   

Honoraria externe accountant

2019 18.820€    

Bezoldiging bestuurders

De totale bezoldiging van de commissarissen in 2019 bedraagt € 21.600.

Op grond van de artikel 2:382a BW dient er in de jaarrekening een overzicht van de totale 

honoraria van de externe accountant, zoals genoemd in artikel 1 lid 1a en 1e Wet toezicht 

accountantsorganisaties, opgenomen te worden. 

Op grond van artikel 2:383c BW dient in de jaarrekening een opgave van de bezoldiging van het 

bestuur en de commissarissen in het boekjaar te worden opgenomen. 
Het bestuur van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Noord Holland U.A. bestaat uit één 

persoon. Op grond van artikel 383 lid 1 Boek 2 opgenomen vrijstelling is derhalve geen melding 

gemaakt van de bezoldiging bestuurders.
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NIET-TECHNISCHE REKENING

13. Overige opbrengsten 

2019 2018

Provisieopbrengsten 149.965          146.051    
Regiobank 145.324          154.361    
Dienstverleningspakketten 48.391            52.073      
Financiële adviezen 24.939            34.420      
Retour provisie cliënten -71                 -              

368.548         386.905   

Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen en bedrijfskosten

2019 2018

Lonen en salarissen 219.311          208.547    
Sociale lasten 48.951            37.713      
Pensioenlasten 34.590            30.793      
Afschrijvingskosten 24.843            25.996      
Overige bedrijfskosten 104.266          115.562    

431.961         418.611   

14. Opbrengsten uit beleggingen

Opbrengsten uit deelnemingen 2019 2018

Resultaat Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 30.134            11.560      
30.134           11.560     

Opbrengsten uit overige beleggingen 2019 2018

Opbrengst terreinen en gebouwen 29.475            29.475      
Rente banken 509                773          
Overige rentebaten 111                28            
Dividend en rente effecten 5.935              5.935        

36.030           36.211     

15. Beleggingslasten

Niet gerealiseerde koersresultaten en beleggingslasten 2019 2018

Herwaardering gebouwen en terreinen -                     15.299      
Koersresultaat 17.666            -14.298     
Bankkosten -6.502            -5.474      

11.164           -4.473      

Op grond van artikel 2:442 lid 4 BW is er voor het pand in eigen gebruik een interne 

huuropbrengst berekend. Hetzelfde bedrag is onder de huisvestingskosten als huur verantwoord.
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16. Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2019 2018

Vennootschapsbelasting boekjaar 4.747              8.390        
Vennootschapsbelasting oude jaren 88                  -1.509      
Mutatie latente belasting verplichting 3.300              1.200        
Mutatie latente belasting vordering 7.100              -15.500     

15.235           -7.419      
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ENKELVOUDIGE BALANS per 31 december 2019

(in euro's na voorstel resultaatbestemming)

Activa Ref: 31-12-2019 31-12-2018

Beleggingen 1

Terreinen en gebouwen 410.000      410.000      

Deelnemingen 470.769      433.090      

Overige beleggingen 117.251      99.585        

998.020         942.675         

Vorderingen 2

Belastingen en sociale lasten 21.053        36.318        

Overige vorderingen -                487            

21.053          36.805          

Overige activa 3

Bedrijfsmiddelen 92.945        111.341      

Liquide middelen 217.974      223.826      

Totaal overige activa 310.919         335.167         

Overlopende activa 4

Nog te ontvangen bedragen 1.108         323            

1.108            323               

Totaal 1.331.100      1.314.970      

Passiva Ref: 31-12-2019 31-12-2018

Eigen vermogen 5

Herwaarderingsreserve 193.110      193.110      

Wettelijke reserve 89.676        68.209        

Algemene reserve 887.280      845.663      

1.170.066      1.106.982      

Technische voorzieningen 6 43.366          89.693          

Voor schaden

Voorzieningen 7

Latente belastingverplichtingen 34.000          30.700          

Kortlopende schulden 8

Belastingen en sociale lasten -                4.486          

Overige schulden en overlopende passiva 83.668        83.109        

83.668          87.595          

Totaal 1.331.100      1.314.970      
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019
in euro's Ref: 2019 2018

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING

Verdiende premies eigen rekening
9

Bruto premies 842.207     776.217    
Premiekorting -               
Herverzekeringspremies -144.208    -134.026   
Totaal verdiende premies eigen behoud 697.999     642.191    

Overige technische baten eigen rekening -               -               

Schaden eigen rekening 10
Schaden
Bruto 299.048     187.490    
Aandeel herverzekering -104.246    -17.743     

194.802     169.747    

Wijziging voorziening schaden
Bruto -67.405      84.409      
Aandeel herverzekering 21.078       -21.078     

-46.327      63.331      
Netto schaden eigen rekening -148.475    -233.078   

Bedrijfskosten 11
Provisie en acquisitiekosten -199.044    -187.490   
Beheers-, personeelskosten,
afschrijvingen en bedrijfsmiddelen -374.509    -331.491   

Commissie
Commissie en winstdeling ontvangen
van herverzekeraars -               -               

-24.029      -109.868   

NIET-TECHNISCHE REKENING

Opbrengsten uit beleggingen 12
Opbrengsten uit deelnemingen 31.746       30.212      
Opbrengsten overige beleggingen 50.279       50.284      
Totaal opbrengsten beleggingen 82.025       80.496      

13 16.486       -139         

Resultaat niet-technische rekening 98.511       80.357      

Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening vóór belastingen 74.482      -29.511    

Vennootschapsbelasting 14 -11.398      15.809      

Resultaat na belastingen 63.084       -13.702     

Resultaat technische rekening 

schadeverzekering

Niet gerealiseerde koers-resultaten en 

beleggingslasten     
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(in euro's)

ACTIVA

1. Beleggingen

Terreinen en gebouwen 2019 2018

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 232.669         215.968         
Herwaardering 212.055         196.756         
Cumulatieve afschrijvingen -34.724         -34.724         
Boekwaarde 410.000         378.000         

Mutaties in boekjaar
Investeringen -                   16.701          
Herwaardering -                   15.299          

-                   32.000          

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 232.669         232.669         

212.055         212.055         
Cumulatieve afschrijvingen -34.724         -34.724         
Boekwaarde 410.000       410.000       

De terreinen en gebouwen zijn op 26 november 2018 getaxeerd op een waarde van 
€ 410.000. 

Deelnemingen 31-12-2019 31-12-2018

OBM Verzekeringen B.V. 247.162         230.950         
Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 223.607         202.140         

470.769         433.090         

OBM Verzekeringen B.V. 2019 2018

Waarde per 1 januari 230.950         197.698         
Aandeel in resultaat boekjaar 1.612            18.652          
Realisatie opbrengst verkoop bemiddelingsportefeuille 14.600          14.600          
Stand per 31 december 247.162       230.950       

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 2019 2018

Waarde per 1 januari 202.140         199.557         
Investeringen -                   
Aandeel in resultaat boekjaar 30.134          11.560          
Dividend -8.667           -8.977           
Stand per 31 december 223.607       202.140       

Betreft deelname in de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. te De Meern (90 

aandelen).
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Overige beleggingen

Effecten 2019 2018

Waarde per 1 januari 99.585          113.883         
Waardeverandering effecten 17.666          -14.298         
Stand per 31 december 117.251       99.585          

De verkrijgingsprijs van de effecten bedraagt per balansdatum € 102.788.

2. Vorderingen

Belastingen en sociale lasten 31-12-2019 31-12-2018

Actieve belastinglatentie 15.400          22.500          
Vennootschapsbelasting 5.653            13.818          

21.053          36.318          

Overige vorderingen 31-12-2019 31-12-2018

OBM Verzekeringen B.V., rekening-courant -                   487               
-                    487               

3. Overige activa

Inventaris Auto's 2019 2018
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 137.422    127.091    264.513         234.542         
Cumulatieve afschrijvingen -117.541   -35.631     -153.172       -128.966       
Boekwaarde 19.881      91.460      111.341         105.576         

Mutaties in boekjaar
Investeringen 9.602        -              9.602            29.971          
Aanschafwaarde desinvesteringen -6.675       -              -6.675           -                   
Afschrijvingen -8.934       -19.064     -27.998         -24.206         
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen 6.675        -              6.675            -                   

668           -19.064     -18.396         5.765            

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 140.349    127.091    267.440         264.513         
Cumulatieve afschrijvingen -119.800   -54.695     -174.495       -153.172       
Boekwaarde 20.549     72.396     92.945          111.341       

Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

RegioBank, spaarrekening 205.000         204.000         
Rabobank, rekening-courant 12.974          19.826          
Kas -                   -                   

217.974       223.826       

Het saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking.
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4. Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 31-12-2019 31-12-2018

Vooruitbetaalde kosten 950               -                   
Rente en kosten kredietinstellingen 158               323               

1.108            323               

PASSIVA

5. Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 193.110         181.482         
Mutatie boekjaar a.g.v. mutatie latente belastingverplichting -                   -2.304           
Mutatie boekjaar a.g.v. herwaardering -                   13.932          
Stand per 31 december 193.110       193.110       

Wettelijke reserve deelneming 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 68.209          65.626          
Mutatie boekjaar a.g.v. resultaat deelneming 21.467          2.583            
Stand per 31 december 89.676          68.209          

Algemene reserve 31-12-2019 31-12-2018

Stand per 1 januari 845.663         873.576         
Resultaatverdeling 63.084          -13.702         
Mutatie herwaarderingsreserve -                   -11.628         
Mutatie wettelijke reserve deelneming -21.467         -2.583           
Stand per 31 december 887.280       845.663       

Solvabiliteitsmarge

In de WFT is bepaald dat een verzekeraar over voldoende solvabiliteit dient te beschikken. De 

maatschappij heeft hiervoor regels opgesteld die terug zijn te vinden in het kapitaalbeleid.

De maatschappij berekent de wettelijke solvabiliteitskapitaalvereisten met gebruik van de 

standaard formules van de DNB. In deze formules zijn de voornaamste risico’s van de 

maatschappij opgenomen. De beheersing van de risico’s is opgenomen in 

risicomanagementparagraaf. De wettelijke solvabiliteitseisen worden minimaal één keer per 

jaar berekend en vastgesteld. In het kapitaalbeleid hanteert de maatschappij eigen normen, 

welke hoger zijn dan de wettelijke eisen. Bij het opstellen van de jaarrapportage wordt het 

aanwezige vermogen getoetst aan de gestelde solvabiliteitsnormen. De frequentie van deze 

monitoring wordt verhoogd indien er een gedefinieerd triggerevenement plaatsvindt.

De maatschappij voldoet ruimschoots aan de geldende solvabiliteitseisen. De 

minimumkapitaalvereiste (MKV) voor de maatschappij bedraagt € 200.000. Aan de hand van de 

standaard formules wordt de risico gebaseerde solvabiliteitskapitaalvereiste (SKV) berekend. De 

berekening toont per 31 december 2019 een SKV van € 483.000 (2018: € 472.000). De hierbij 

behorende solvabiliteitsratio SKV bedraagt 242 % (2018: 233 %). 

De maatschappij hanteert een hogere streefsolvabiliteit dan de wettelijke gestelde 

solvabiliteitseis. De vastgestelde streefsolvabiliteit van de maatschappij bedraagt 200% van het 

SKV.
Het eigen vermogen bestaat ultimo 2019 geheel uit Tier-1 vermogen. 
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Solvabiliteitsmarge 31-12-2019 31-12-2018

Herwaarderingsreserve 193.110         193.110         
Wettelijke reserve 89.676          68.209          
Algemene reserve 887.280         845.663         
Solvabiliteit 1.170.066      1.106.982      
Minimale wettelijk vereiste solvabiliteit 200.000         200.000         
Overschot 970.066       906.982       

6. Technische voorzieningen

Voor schaden 31-12-2019 31-12-2018

Reserve schade totaal 43.366          110.771         
Van herverzekeraars te vorderen -                   -21.078         
Stand per 31 december 43.366          89.693          

7. Voorzieningen

Latente belastingverplichtingen 34.000          30.700          

8. Kortlopende schulden

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-2019 31-12-2018

Assurantiebelasting -                   4.486            
-                    4.486            

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

OBM Verzekeringen B.V., rekening-courant 14.000          -                   
Vakantiedagen 29.644          34.593          
Vakantiegeld 12.636          13.440          
Accountantskosten 15.952          13.405          
Crediteuren 3.062            9.615            
Diversen 465               12.056          
Vooruitontvangst desinvestering auto 7.909            -                   

83.668          83.109          

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voorstel resultaatbestemming

Borgstelling Nederlandsche Herverzekeringsmaatschappij Terrorisme. De Onderlinge heeft een 

garantstelling afgegeven aan de NHT, de deelname in de eerste layer van € 200 miljoen is per 

balansdatum € 3.200.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is het 

resultaat na belasting over 2019 ad € 63.084 toegevoegd aan de Algemene reserve.

Er is een latente belastingverplichting opgenomen voor de tijdelijke verschillen in de waardering 

van de gebouwen en terreinen, de deelneming in Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM 

U.A., de effecten en de fiscaal gevormde egalisatiereserve.

De maatschappij vormt een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met haar deelneming OBM 

Verzekeringen B.V. Uit hoofde van de fiscale eenheid is de maatschappij mede hoofdelijk 

aansprakelijk voor eventuele belastingschulden van de fiscale eenheid.
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

9. Bedrijfsopbrengsten
Verdiende premie eigen rekening

10. Schaden

Schadestatistiek (brutoschaden) Afwikkeljaar €
Schadejaar:

2018 2020 5.891                 
2019 2019 203.230             
2019 2020 22.521               

11. Bedrijfskosten

Provisie en acquisitiekosten 2019 2018

Provisie OBM Verzekeringen B.V. 179.358          171.595             
Acquisitiekosten 19.686            15.895               

199.044         187.490             

Beheers- en personeelskosten, afschrijvingen 2019 2018

Salarissen (incl. doorbelastingen) 137.759          114.262             
Sociale lasten (incl. doorbelastingen) 25.763            24.223               
Pensioenlasten 19.523            15.497               
Overige personeelskosten 11.666            10.545               
Afschrijvingskosten 12.461            8.206                 
Administratie en advies 28.627            17.607               
Huisvestingskosten 32.564            33.221               
Algemene kosten 106.146          107.930             

374.509 331.491
Toegerekend aan niet technische rekening -                     -                        
Totaal 374.509 331.491

Lonen en salarissen
In het verslagjaar waren gemiddeld 5 fte's (2018: 5) werkzaam bij de Onderlinge.

De gemiddelde premie (voor voorstel premierestitutie) per € 1.000 berekend over het gemiddeld 

verzekerd kapitaal bedroeg in 2019 € 1,47 (2018: € 1,44).

Volgens artikel 2:439 lid 6 BW dient een matrix opgenomen te worden waarin wordt aangegeven op 

welke schadejaren de uitloop zoals opgenomen in de winst en verliesrekening, betrekking heeft. Dit wordt 

weergegeven in onderstaande matrix.

Vanaf 1 januari 2016 ontvangt OBM Verzekeringen B.V. provisie over de premie die Onderlinge 

Brandwaarborgmaatschappij Noord Holland U.A. in rekening brengt bij haar leden conform de wijze 

waarop OBM Verzekeringen B.V. ook provisie ontvangt van derden-maatschappijen. 
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Administratie en advies 2019 2018

Accountantskosten 15.785            14.516               
Advieskosten 11.422            605                    
Administratie 1.420              2.486                 

28.627           17.607               

Huisvestingskosten 2019 2018

Huur bedrijfsgebouwen 29.475            29.475               
Schoonmaakkosten 5.321              6.439                 
Energie en water 3.228              2.923                 
Vaste lasten 2.466              2.205                 
Onderhoudskosten 7.074              7.179                 
Doorbelaste kosten -15.000           -15.000              

32.564           33.221               

Algemene kosten 2019 2018

Automatisering 36.653            33.032               
Bestuurskosten 23.732            24.198               
Auto- en reiskosten 7.121              8.589                 
Compliancekosten 13.392            9.304                 
Telefoon en porti 8.164              7.860                 
Drukwerk 2.095              11.926               
Reclamekosten 6.238              5.317                 
Vergaderkosten 1.364              1.578                 
Contributies en abonnementen e.d. 1.184              3.349                 
Kantoorbenodigdheden 2.814              2.554                 
Sponsoring & donaties 1.742              2.376                 
Verzekeringen 1.079              926                    
Inspectie en preventiekosten 11.124            2.909                 
Diversen 2.444              1.012                 
Doorbelaste kosten -13.000           -7.000                

106.146         107.930             

Honoraria externe accountant

2019 15.785€    

Bezoldiging bestuurders

Het bestuur van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Noord Holland U.A. bestaat uit één persoon. 

Op grond van artikel 383 lid 1 Boek 2 opgenomen vrijstelling is derhalve geen melding gemaakt van de 

bezoldiging bestuurders.

De totale bezoldiging van de commissarissen in 2019 bedraagt € 21.600.

Op grond van de artikel 2:382a BW dient er in de jaarrekening een overzicht van de totale honoraria van 

de externe accountant, zoals genoemd in artikel 1 lid 1a en 1e Wet toezicht accountantsorganisaties, 

opgenomen te worden. 

Op grond van artikel 2:383c BW dient in de jaarrekening een opgave van de bezoldiging van het bestuur 

en de commissarissen in het boekjaar te worden opgenomen. 
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12. Opbrengsten uit beleggingen

Opbrengsten uit deelnemingen 2019 2018

Resultaat OBM Verzekeringen B.V. 1.612              18.652               
Resultaat Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 30.134            11.560               

31.746           30.212               

Opbrengsten uit overige beleggingen 2019 2018

Realisatie opbrengst verkoop bemiddelingsportefeuille 14.600            14.600               
Opbrengst terreinen en gebouwen 29.475            29.475               
Rente banken 158                246                    
Overige rentebaten 111                28                      
Dividend en rente effecten 5.935              5.935                 

50.279           50.284               

Op grond van artikel 2:442 lid 4 BW is er voor het pand in eigen gebruik een interne huuropbrengst
berekend. Hetzelfde bedrag is onder de huisvestingskosten als huur verantwoord. 

13. Beleggingslasten

Niet gerealiseerde koersresultaten en beleggingslasten 2019 2018

Herwaardering gebouwen en terreinen -                     15.299               
Koersresultaat 17.666            -14.298              
Bankkosten -1.180            -1.140                

16.486           -139                  

14. Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2019 2018

Vennootschapsbelasting boekjaar 910                -                        
Vennootschapsbelasting oude jaren 88                  -1.509                
Mutatie latente belasting verplichting 3.300              1.200                 
Mutatie latente belasting vordering 7.100              -15.500              

11.398           -15.809             

Broek in Waterland,  30 april 2020
Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Noord-Holland U.A.

Directeur:
J.W. Geluk

Raad van Commissarissen:
T.M. Hoogland R.H. Kingma
(voorzitter) (secretaris)

F. Preeker M. van Schaagen
(Vice-voorzitter) (lid)
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Statutaire regeling inzake verwerking van het resultaat

Omtrent de verwerking van het resultaat is in de statuten het volgende bepaald:

Artikel 20 Verwerking voordelig saldo

Artikel 21 Verwerking nadelig saldo

Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven de 

lasten mocht opleveren, doet de Raad van Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering 

een voorstel ter goedkeuring voor de bestemming van het overschot.

1. Indien de premies en andere inkomsten over het boekjaar niet voldoende zijn voor 

betaling van de schaden en kosten, besluit de Raad van Bestuur:

a. het nadelig saldo geheel of gedeeltelijk ten laste van de algemene reserve te brengen; 

en/of

b. het nadelig saldo geheel of gedeeltelijk om te slaan over alle leden en degenen, die in 

het afgelopen boekjaar opgehouden hebben lid te zijn, naar evenredigheid van hun 

aandeel in de premie over het afgelopen boekjaar.

2. Het besluit van de Raad van Bestuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan worden 

uitgevoerd, tenzij door de Algemene Ledenvergadering binnen dertig (30) dagen na de 

kennisgeving van het besluit van de Raad van Bestuur, met een meerderheid van ten 

minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, wordt besloten tot vernietiging 

van het besluit van de Raad van Bestuur en het nemen van een alternatief besluit tot het 

dekken van het nadelig saldo.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur, de Raad van Commissarissen en Algemene Ledenvergadering van Onderlinge 

Brandwaarborgmaatschappij Noord Holland U.A.  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019  

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Noord Holland 

U.A. te Broek in Waterland gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Noord 

Holland U.A. per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Titel 

9 Boek 2 BW.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019 ;  

2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2019;  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Noord Holland U.A. zoals vereist 

in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

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

ons oordeel.  

  



 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:   

- het bestuursverslag; 

- overige gegevens.  

  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.   

  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag in overeenstemming 

met Titel 9 Boek 2 BW.  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 

jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderneming te 

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 

is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening.  

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 

van financiële verslaggeving van de onderneming.  

 

 



 

 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit:   

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen.   



 

 

 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Volendam, 30 april 2020  

NBC Audit Services B.V.  

 

 

W.J.T. Jonk RA  
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