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Overeenkomstig het bepaalde in art. 25 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen 
de door de Directie opgemaakte jaarrekening onderzocht. De jaarrekening is door Price-
waterhouseCoopers Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring 
voorzien. De bevindingen van de onafhankelijke accountant zijn door de Raad van Commis-
sarissen besproken.

In de jaarrekening is een premierestitutie aan de verzekerden in de brandsector van 40% 
verwerkt, hetgeen door de Ledenraad is bepaald. De jaarrekening is door de Raad van Com-
missarissen ondertekend. De Raad van Commissarissen heeft de Ledenraad geadviseerd de 
jaarrekening vast te stellen, hetgeen op 3 april is geschied.

In de Ledenraadsvergadering van 18 april 2012 is afscheid genomen van de heren 
M. Boeser RA RV, drs. G.J. Lunshof, D. Marbus, mr. J.A. van Riessen en mr. drs. H.J. van der Ven. 
De heren Boeser, Lunshof en Van der Ven vertegenwoordigden geen achterban van 
Donatus meer. De heren van Riessen en Marbus hebben de maximale, statutair bepaalde, 
zittingstermijn bereikt. De Raad van Commissarissen en Directie zijn hen allen zeer 
erkentelijk voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de Maatschappij. Nieuw 
gekozen in de Ledenraadsvergadering van april 2012 zijn de heren ir. D. Hoogendoorn, 
drs. M.H.M. Meulemans, D. de Vries AA en mr. J.L.W.M. Zuijdwijk. De heren Hoogendoorn en 
de Vries zijn door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer bindend voorgedragen, 
de heer Zuijdwijk is door de RK Bisschoppenconferentie bindend voorgedragen en de heer 
Meulemans is door de Raad van Commissarissen en Ledenraad gezamenlijk voorgedra-
gen. De heer Hoogendoorn, in het dagelijks leven werkzaam geweest als directeur van een 
ingenieursbureau, is thans zelfstandig constructieadviseur. De heer Meulemans is voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van een grotezorggroep en vertegenwoordigt in de Leden-
raad de zorgsector. De heer de Vries is eigenaar van een administratie- en adviesbureau. 
De heer Zuijdwijk is econoom van het Aartsbisdom Utrecht.

De Raad van Commissarissen onderschrijft de ontwikkelingen van het Solvency II-proces bij 
Donatus. Het gaat om Europese wetgeving waarbij de verslaggeving gebaseerd zal worden 
op actuele economische uitgangspunten gefundeerd op risico’s welke de onderneming loopt. 
De Code Governance Principes Verzekeraars is ter hand genomen waarbij een systeem van 
permanente educatie en evaluatie is ingevoerd.

De Raad van Commissarissen constateert dat de voortgang van het beleidsplan 2010-2015 
voldoet aan de verwachtingen. 

De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering en dankbaarheid uit voor de inzet en 
het gevoerde beleid van de Directie, het managementteam en alle andere medewerkers.

Rosmalen, 3 april 2013

prof. dr. M.P. van Overbeeke RA, voorzitter
mr. J.C.G.M. Bakker
W.J.J. Boot
drs. E.F.J. Duijsens
mr. L.H.M. van Zutphen



Thema
Donatus is meer dan een verzekeraar van een stapel stenen. Donatus is een bijzondere 

verzekeraar, inmiddels al 161 jaar! Donatus verzekert objecten met soms een eeuwenoude 

historie, van kunsthistorische, architectonische, bouwkundige en/of emotionele waarde. 

Een niche speler voor specifieke doelgroepen in Nederland. Veelal zijn dit leden met een 

religieus karakter. Bovendien constateren we een toename van leden uit de niet-religieuze 

monumentale hoek. Donatus is evenwel nog altijd het meest bekend in Nederland vanwege 

het verzekeren van kerkelijke gebouwen en hun inventarissen. 

Ons jaarverslag is meer dan een weergave van onze financiële resultaten. Met tekst en 

foto’s trachten wij elk jaar een bepaalde achtergrond, een zeker facet van onze verzekerde 

objecten en inventarissen nader toe te lichten. 

Dit jaar hebben we als thema gekozen: ‘het Kruis’. 

Menig verzekerd object is van een kruis voorzien. Het is het christelijk 

symbool bij uitstek. Het verwijst naar het lijden en de opstanding van 

Jezus Christus. Teken van hoop en vertrouwen. Ook in onze gesecu-

lariseerde wereld treffen we het kruis of kruisteken vaak aan. Velen 

weten niet meer de achtergrond hiervan. Hoe is het kruis als symbool 

ontstaan? Er zijn verschillende soorten kruisen. Zijn er verschillen 

tussen katholieke en protestante kruisen? Allemaal facetten die in dit 

jaarverslag aan bod komen. 

Naast deze achtergrondverhalen over het kruis treft u gebruikelijke

zaken aan, zoals de winst- en verliesrekening, de balans en het 

Directieverslag.

Toelichting op het thema van het jaarverslag ‘het Kruis’
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‘Donatus stelt zich ten doel om schadeverzekeringsovereenkomsten te 
sluiten met kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke en het algemeen nut beogende rechtspersonen en 
daaraan verbonden natuurlijke personen, alsmede met eigenaren van 
(rijks)monumenten (zowel natuurlijke als rechtspersonen). Dit doel 
wordt bereikt via de structuur van een onderlinge verzekeraar, zonder 
winstoogmerk, waarbij de belangenbehartiging van de leden voorop staat. 
Voor onze medewerkers streven wij naar goed werkgeverschap met 
wederzijdse loyaliteit en respectvol samenwerken als kernbegrippen.’

Vertrouwd verzekerd
Al vanaf 1852 is Donatus specialist in het verzekeren van kerken, monumenten en zorg-

instellingen en zet Donatus zich in voor de bescherming van kerkelijke en niet-kerkelijke 

monumentale erfgoederen in Nederland. Daardoor beschikken wij over een unieke bouw-

kundige kennis, grote verzekeringstechnische ervaring en brede expertise om het unieke 

karakter van kerken en monumenten op waarde te schatten. Elk kerkelijk of monumentaal 

erfgoed herbergt immers een schat aan maatschappelijke en historische waarde. Bouw-

technisch, maar zeker ook symbolisch. Het is onze missie de waarde die kerken en monu-

menten vertegenwoordigen levend te houden en een bijdrage te leveren aan het behoud 

ervan. Dat maakt Donatus dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland.  

Onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk
Aanleiding voor de oprichting van Donatus in 1852 was dat kerken indertijd 

door brand bijna altijd totaal verloren gingen. Aan geld voor herbouw ontbrak 

het veelal, waardoor hele geloofsgemeenschappen verdwenen. De oplossing 

werd gevonden in een onderlinge verzekering, waarbij alle aangesloten leden 

een jaarlijkse premie inlegden om elkaars lasten bij brandschade te kunnen 

dragen. Nog steeds opereert Donatus als onderlinge verzekeraar zonder winst-

oogmerk. We hechten grote waarde aan ons solidariteitsprincipe en non-profit 

karakter. Verzekerden zijn betrokken bij onze interne organisatie via de Leden-

raad, waarin zij zelf de leden benoemen. 

Specialistische maatwerkverzekeringen
Donatus is brand- en ongevallenverzekeraar. Voor deze verzekeringen zijn wij zelf risico-

drager, maken wij zelf polissen op en bepalen wij ons eigen schaderegelingsbeleid. Als spe-

cialistische verzekeraar bieden we maatwerkproducten die zijn afgestemd op de specifieke 

kenmerken en risico’s van kerken, monumenten, zorginstellingen en particulieren.

DonatusDé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland
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Kerkelijke en niet-kerkelijke monumentale erfgoederen
Donatus is gespecialiseerd in het verzekeren van kerkgebouwen en het verzorgen van 

verzekeringen voor kerkbesturen. Inmiddels zijn de meeste Nederlandse kerken, zowel 

katholieke als niet-katholieke, al jaren bij ons verzekerd. Ook verzekert Donatus bewoonde 

en niet-bewoonde rijksmonumenten en kastelen, particuliere historische buitenplaatsen, 

beschermde dorpsgezichten en herbestemde monumentale kerken en kloosters. Vele daar-

van behoren tot het Nederlands monumentaal erfgoed.

Zorginstellingen, kloosterordes en congregaties
Al vanaf de oprichting verzekert Donatus instellingen verbonden aan kloosterordes en 

congregaties. Sindsdien is daar een groot aantal zorginstellingen bijgekomen. Naast hun 

gebouwen en inventarissen, verzekeren wij ook de exploitatiekosten.

Ook voor particulieren
Donatus heeft een uniek aanbod 

voor particulieren die verbon-

den zijn aan kerkelijke, religieuze, 

charitatieve, culturele en weten-

schappelijke instellingen. Dit geldt 

ook voor eigenaren van bij ons 

verzekerde monumenten en hun 

gezinnen.

Kernwaarden
Donatus opereert op basis van kwaliteit, vertrouwen, 
betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid. Deze kern-
waarden zijn diep geworteld in onze traditie als verzekeraar 
van kerken en kloosters en stoelen op de principes van het 
evangelie.

• Kwaliteit
De kwaliteit van onze dienstverlening komt tot uiting in onze 
advisering, maatwerkproducten, polissen en taxaties. 
Onze buitendienst, met eigen bouwkundigen en technici, 
biedt cliënten professioneel advies en optimale zekerheid.

• Vertrouwen
‘Vertrouwd verzekerd’ is sinds jaar en dag ons credo. 
Verzekerden kunnen vertrouwen op loyale en royale 
schade-uitkeringen zonder kleine lettertjes en uitgebreide 
vragenlijsten. 

• Betrouwbaarheid
We zijn een betrouwbare partner voor klanten en andere 
relaties. Onze cliënten mogen rekenen op objectief - niet 
provisiegedreven - advies. En natuurlijk geldt: afspraak is 
afspraak. We maken onze beloften waar en investeren in 
langdurige relaties en continuïteit.

• Eerlijkheid
Transparantie, openheid en integriteit zitten in onze genen. 
We voeren helder en overzichtelijk beleid, zijn duidelijk in 
onze polisvoorwaarden en hanteren eerlijke premies en 
premierestitutie op basis van de solidariteitsgedachte.

• Degelijkheid 
Donatus is financieel solide en heeft een ijzersterke solvabi-
liteit. Het beleid ten aanzien van beleggingen, risicobeheer 
en herverzekeringen is zeer degelijk.
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VerslagVerslag van de Directie over 2012

Algemeen
Het 161e boekjaar van Donatus is met een batig saldo van 

€ 11,9 miljoen afgesloten. Een uitstekend resultaat. Dit resul-

taat is positief beïnvloed door met name de premiegroei en 

het gunstige schadeverloop. Onze dochtermaatschappij Dona 

Re heeft € 1,4 miljoen bijgedragen aan het resultaat. 

De jaarrekening in dit verslag is door de Directie opgemaakt 

en ondertekend en heeft betrekking op de geconsolideerde 

cijfers van Donatus (Donatus u.a. én Dona Re) en de enkel-

voudige cijfers van Donatus u.a. over het jaar 2012. De Raad 

van Commissarissen heeft deze jaarrekening beoordeeld en 

op basis van zijn bevindingen is een positief advies uitge-

bracht aan de Ledenraad. De door de Directie en Raad van 

Commissarissen getekende jaarrekening is op 3 april 2013 

vastgesteld door de Ledenraad.

Op grond van het resultaat is bepaald dat de premierestitutie 

in de brandsector 40% bedraagt, zijnde € 9,8 miljoen. Hier-

mee geeft Donatus invulling aan haar hoedanigheid van een 

onderlinge verzekeraar zonder winstoogmerk, gericht op het 

belang van haar leden. Van het enkelvoudige resultaat van 

Donatus u.a. wordt € 0,7 miljoen toegevoegd aan het eigen 

vermogen. Het resterende, meest aanzienlijke deel van het 

behaalde enkelvoudige resultaat van Donatus u.a. wordt ge-

restitueerd aan de leden. Het resultaat van Dona Re is niet 

betrokken bij de besluitvorming over de omvang van de res-

titutie. Dit overeenkomstig de gedragslijn, voortvloeiend uit het beleid van afgelopen 

jaren. Het resultaat van Dona Re wordt ter versteviging van diens solvabiliteit, vol-

ledig toegevoegd aan het eigen vermogen van Dona Re.

Donatus is steeds meer zichtbaar als en heeft zich ontwikkeld tot ‘dé kerken- en 

monumentenverzekeraar van Nederland’: de doelstelling uit het beleidsplan 2010-2015. 

Doelstelling
De doelstelling van de Maatschappij is vastgelegd in de statuten. Artikel 2 bepaalt, dat 

Donatus schadeverzekeringsovereenkomsten sluit met kerkelijke, levensbeschouwelijke, 

charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen en 

met de daaraan verbonden natuurlijke personen. De kernactiviteit richt zich op het verze-

keren van eigendommen (branche brand) en daarvoor treedt Donatus op als risicodrager. 

Van oudsher ligt het accent daarbij op de kerken, kloosters en zorginstellingen in Neder-

land. Vanaf 2010 komt hier nadrukkelijk bij het verzekeren van (rijks)monumenten. Ook 

voor de branche ongevallen treedt Donatus op als risicodrager. Daarnaast treedt Donatus 

op als intermediair voor andere schadeverzekeringen. 
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Donatus is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid (u.a.). 

Dit betekent, dat de leden wel kunnen delen in het resultaat, maar niet voor een eventueel 

tekort hoeven op te komen. Het delen in het resultaat gebeurt in de vorm van premieresti-

tutie in de brandsector overeenkomstig artikel 27 van de statuten. 

Governance
De Maatschappij draagt de naam Onderlinge Verzekeringmaatschappij Donatus u.a. en 

heeft sinds 2002 een 100% deelneming in Dona Re. 

Donatus kent statutair de volgende organen: een Ledenvergadering, een Ledenraad, een 

Raad van Commissarissen (RvC) en een Directie. De Ledenvergadering, die bestaat uit een 

vertegenwoordiging van verzekeringnemers die een verzekeringsovereenkomst hebben 

gesloten met Donatus, voorziet in de verkiezing van de leden van de Ledenraad.

De Ledenraad komt tweemaal per jaar bijeen, stelt de jaarrekening vast en bepaalt de 

winstbestemming (premierestitutie aan de leden). 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en de algemene 

gang van zaken. In 2012 is de Raad van Commissarissen vier maal bijeen geweest. Aspec-

ten die het afgelopen jaar op de agenda hebben gestaan waren onder andere de voortgang 

van de implementatie van het beleidsplan, de financiële resultaten, het beloningsbeleid, 

het hertaxatiebeleid als onderdeel van het risicobeleid en de deskundigheidsmatrix welke 

van toepassing is op commissarissen. In een speciale studiebijeenkomst is het besturen 

van een verzekeraar onder Solvency II besproken. 

De Auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Commissarissen. Deze commis-

sie heeft in 2012 tweemaal vergaderd in aanwezigheid van Directie, een externe adviseur 

en de onafhankelijke accountant. Ook de risicomanager en de Financieel Controller waren 

hierbij aanwezig. In deze commissie werd onder andere ingegaan op het financiële beleid 

en het risicobeleid van Donatus.

Donatus heeft een tweehoofdige Directie, die is belast met het dagelijks bestuur en Dona-

tus vertegenwoordigt.

Het managementteam bestaat sinds september 2012 uit vijf personen. Naast de Directie 

hebben hierin zitting het Hoofd Operations & Ontwikkeling, het Hoofd Taxaties & Exper-

tise, en het Hoofd Financiën & Control (Financieel Controller). Zowel de Directie als het 

managementteam komen elke twee weken bijeen voor overleg. Eind 2012 waren bij Dona-

tus in Nederland 41 personen (38 fte) in dienst (2011: 41 personen en 37 fte).

Dona Re is een in Zwitserland gevestigde herverzekeraar, die tevens risico’s accepteert van 

andere verzekeringsmaatschappijen dan Donatus. Dona Re heeft een Zwitserse Directie, 

een Raad van Commissarissen (Verwaltungsrat) en een Auditcommissie. De Zwitserse 

Directie is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van Dona Re. Haar Raad van 

Commissarissen en Auditcommissie houden toezicht conform de Zwitserse wetgeving. 

Toezicht
Naar aanleiding van de kredietcrisis, de bankencrisis, de economische crisis en de Eurocri-

sis heeft DNB haar toezichtkader en visie op toezicht aangescherpt. Haar visie heeft DNB 

vertaald in FOCUS! In de vernieuwde toezichtaanpak is de mate van toezicht afhankelijk 

gesteld van een van de vijf toezichtklassen waarin een instelling valt. De indeling in klas-

sen is gebaseerd op omvang en complexiteit van de organisatie. Donatus is ingedeeld in T2, 

een toezichtklasse die wordt toegekend aan relatief kleine verzekeraars die desalniettemin 

binnen het bereik van Solvency II vallen. Communicatie met deze groep vindt met name 

plaats door middel van door DNB georganiseerde seminars en workshops. 



11Jaarverslag Donatus Verzekeringen 2012

Belangrijke algemene thema’s in het toezicht van DNB zijn herstel van financiële buffers, 

duurzaamheid van de bedrijfsmodellen, beter risicobeheer, toezicht op governance, integriteit 

van de financiële sector en betere kwaliteit van data. Het begrip klantenbelang wordt steeds 

meer wettelijk verankerd. Dit is nodig om het vertrouwen van de consument in de financiële 

dienstverleners terug te winnen. Als weliswaar kleine speler op de markt, maar met een grote 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en betekenis (verzekerde waarde bedraagt meer dan 

€ 34,0 miljard, veelal monumentaal erfgoed), neemt Donatus de toenemende eisen serieus. 

Op een aantal fronten zijn adequate maatregelen getroffen om aan deze toenemende eisen 

te voldoen. 

Veelal betreft dit het vastleggen van procedures die in de praktijk reeds worden nageleefd. 

Het is prettig voor onze polishouders om te mogen constateren dat Donatus door de decen-

nialange prudente bedrijfsvoering aan alle huidige eisen voldoet. Donatus is en blijft een 

zeer respectabele en solvabele kwaliteitsverzekeraar. 

In 2011 is de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 van kracht geworden. Vanaf 

1 januari 2012 bevat artikel 35i lid 2 van het Besluit Gedragstoezicht financiële onderne-

mingen Wft (BGfo) eveneens regels voor gedragsaspecten van de bedrijfsvoering, welke 

zien op beloning. Het beloningsbeleid van Donatus voldeed echter reeds voor invoering 

van deze bepalingen aan de gestelde eisen. 

De Directie kent geen variabele beloning noch een bonusregeling. Het personeel heeft een 

beperkte winstdelingsregeling, gerelateerd aan de mate van premierestitutie. De Raad van 

Commissarissen heeft in 2012 goedkeuring gegeven aan de notities ‘beheerst beloningsbe-

leid voor de Raad van Commissarissen, Ledenraad, Directie en medewerkers’.

Per 1 juli 2012 is de Wet introductie geschiktheidseis ingevoerd, waarbij de deskundig-

heidseis in de Wft (Wet op het financieel toezicht) is vervangen door een geschiktheidseis. 

Naar aanleiding van deze wetswijziging hebben de DNB en AFM per 1 juli 2012 de Beleids-

regel Deskundigheid 2011 herzien tot Beleidsregel Geschiktheid 2012, die van toepassing 

is op bestuurders en interne toezichthouders. Deze Beleidsregel bevat deskundigheids- 

en beschikbaarheidseisen voor bestuurders en commissarissen. Vanaf 2012 worden door 
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DNB nieuwe en te herbenoemen commissarissen expliciet 

op deze deskundigheids- en beschikbaarheidseisen getoetst, 

onder andere door middel van een toetsingsgesprek bij DNB. 

Vooruitlopend hierop heeft de Raad van Commissarissen een 

deskundigheidsmatrix opgesteld die bij komende benoemin-

gen als uitgangspunt zal worden gehanteerd. In 2013 zullen 

deskundigheidsprofielen voor (nieuwe) leden van de Raad 

van Commissarissen worden opgesteld.

Het was overigens traditie bij Donatus om bij benoemingen 

van commissarissen zowel de deskundigheid als de betrok-

kenheid bij de achterban bepalende factoren te laten zijn. 

Vanwege de toenemende complexiteit van de organisatie 

en de toenemende eisen van onafhankelijkheid die gesteld 

worden aan commissarissen zal bij toekomstige benoemin-

gen, deskundigheid, kennis, ervaring en beschikbaarheid van 

commissarissen de doorslag geven bij de vervulling van va-

catures. De betrokkenheid bij en het vertegenwoordigen van 

de achterban blijft een belangrijke factor bij de samenstelling 

van de Ledenraad. 

Solvency II
De implementatie van Solvency II, waarbij bestaande Euro-

pese Richtlijnen worden herzien en worden verzwaard ter 

verbetering van de risico-beheersing door verzekeraars, zal 

later ingevoerd worden dan oorspronkelijk gecommuniceerd. 

Ondanks het gegeven dat de precieze datum van inwerking-

treding onzeker is, wellicht pas in 2016, zal Donatus verder 

gaan met de benodigde voorbereidingen. Solvency II bevat 

zowel kwantitatieve eisen op het gebied van solvabiliteit als 

kwalitatieve eisen betreffende de inrichting van het risicoma-

nagementsysteem en het toezicht daarop door verzekeraars. 

Solvency II bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler richt zich 

op de waardering van de risico’s en een kwantitatieve ver-

taling naar kapitaal. In 2012 heeft Donatus over de jaarcijfers van 2011 de zogenaamde 

Parallel Run uitgevoerd, als opvolger van de eerdere Quantitative Impact Studies (QIS). 

Deze berekening was in 2012 een verplichte exercitie voor alle verzekeraars. Uit de bere-

keningen welke mede gemaakt zijn met behulp van onze externe actuaris, blijkt wederom 

dat Donatus ook onder het nieuwe toezichtregime, een heel solvabele verzekeraar blijft. 

Tevens blijkt uit de analyse hoeveel kapitaal Donatus dient aan te houden voor welke risi-

co’s. In deze exercitie heeft eveneens de validatie van data veel aandacht gekregen. Steeds 

nadrukkelijker wordt de aandacht gelegd op de noodzaak van het tijdig beschikbaar heb-

ben van de juiste en volledige data. 

De tweede pijler zorgt ervoor dat de governance en de kwaliteit van de organisatie op orde 

is. Om dit te waarborgen zijn er vier verplichte sleutelfuncties: de risicomanager, de compli-

ance-officer, de actuaris en de internal auditor. Deze functionarissen functioneren onafhan-

kelijk en zelfstandig onder de Directie en hebben de bevoegdheid om rechtstreeks aan de 

Raad van Commissarissen te rapporteren. In 2011 is uit eigen geledingen een (part-time) 
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risicomanager aangesteld. Donatus had al de beschikking over een ervaren (part-time) 

compliance-officer. De actuarisfunctie wordt uitbesteed aan een externe actuaris. De in-

ternal auditfunctie wordt op de volgende wijze ingevuld. De in 2012 in dienst getreden 

Financieel Controller zal in de toekomst tevens de internal auditfunctie vervullen voor wat 

betreft het niet financiële deel van de bedrijfsvoering van Donatus. 

De risicomanager zal in de toekomst met ondersteuning van de onafhankelijke accountant, 

de internal auditfunctie gaan vervullen voor het financiële deel van de bedrijfsvoering. Op 

ad-hoc basis kan een externe organisatie de financiële risico’s toetsen. Op deze manier cre-

eert Donatus een governancesysteem gebaseerd op ‘three lines of defence’. Het management 

is de eerste linie van de beoordeling en bewaking van risico’s, vervolgens vormen de compli-

ance-officer, de actuariële functionaris (Donatus besteedt deze verplichte sleutelfunctie uit) 

en de risicomanager de tweede linie (zij controleren de eerste linie). Ten slotte evalueert 

de interne auditfunctionaris in hoeverre het interne-controlesysteem en andere onderde-

len van het governancesysteem adequaat en doeltreffend functioneren. De vier genoemde 

functionarissen dragen een eigen verantwoordelijkheid, hebben daaruit afgeleide bevoegd-
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heden en evalueren ook autonoom vanuit 

de aard van de functie.

Naast de invulling van deze functies 

wordt de ORSA (Own Risk and Solvency 

Assessment) een centraal hulpmiddel 

om risicomanagement en kapitaalver-

eisten te verbinden. Op vrijwillige basis 

heeft Donatus in 2012 meegedaan aan de 

door DNB georganiseerde ORSA oefe-

ning. Donatus heeft door deze oefening 

inzicht verkregen in de wijze waarop de 

bedrijfsvoering dient te worden aange-

past, zodat in de toekomst het ORSA pro-

ces adequaat kan worden uitgevoerd. In 

2012 zijn de projectgroepen Risicobeleid 

en Solvency II, waar onder andere de 

Directie deel van uitmaakt, periodiek bij 

elkaar gekomen onder andere ten be-

hoeve van de implementatie van de ORSA. In 2013 zal DNB opnieuw een ORSA oefening 

organiseren. Donatus zal hiervoor onder andere stressscenario’s doorrekenen welke zien 

op het (gelijktijdig) optreden van negatieve gebeurtenissen.

De derde pijler betreft de noodzaak tot het verschaffen van risicotransparantie in het jaar-

verslag en in rapportages aan de toezichthouders. De huidige verplichte aanlevering van 

gegevens (verslagstaten) aan DNB zal in de toekomst veranderen qua omvang, diepgang 

en tijdigheid. De Financieel Controller bestudeert welke aanvullende rapportages vereist 

zijn en wat de impact hiervan is op het rapportageproces (beschikbaarheid en kwaliteit 

van data). Donatus hanteert immers het beleid om zo transparant mogelijk haar leden en 

toezichthouders van informatie te voorzien. Daar waar nodig bereidt Donatus zich hierop 

voor door middel van cursussen en permanente educatie.

Gedragscode
In 2011 is de Code Governance Principes Verzekeraars, een vorm van zelfregulering, ver-

plicht opgelegd door de Minister van Financiën. Doel van de Code is een gedragsveran-

dering in de verzekeringswereld tot stand te brengen. De intentie is dat verzekeraars hun 

verantwoordelijkheid nemen als het gaat om goed bestuur, het bieden van zekerheid, het 

centraal stellen van de belangen van de klant en de invulling van hun maatschappelijke 

betrokkenheid. Voorts dient intern adequaat toezicht te worden gehouden op de invulling 

en dient de verzekeraar zich op transparante wijze te verantwoorden aan de buitenwereld 

met betrekking tot deze principes. Dit verantwoorden moet via het jaarverslag en de web-

site plaatsvinden. De Code bevat aanwijzingen op het terrein van de Raad van Commissa-

rissen, de Raad van Bestuur (Directie), het Risicomanagement en het Audit- en Belonings-

beleid. Het gaat bij de werking van de Code niet om de vraag of die naar de letter wordt 

nageleefd, maar om de wijze waarop met de intenties wordt omgegaan. De Code kent een 

‘pas toe of leg uit’-beginsel. Kleinere verzekeraars mogen de Code Principes proportioneel 

toepassen, maar moeten dat wel uitleggen. 

Donatus onderschrijft de principes van de Code van harte. Als onderlinge verzekeraar die 

geen winstoogmerk kent en bestaat voor en door de leden waarbij de kernwaarden kwali-

teit, vertrouwen, betrouwbaarheid, degelijkheid en eerlijkheid hoog in het vaandel worden 
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gevoerd, is de Code al sinds 1852 in onze bedrijfsvoering verankerd. Aan het merendeel 

van de principes voldoet Donatus dan ook. In 2012 is er verder gewerkt om aan nog meer 

principes te voldoen. Daar waar Donatus niet volledig aan de principes voldoet, wordt dat 

uitgelegd. Ook zijn er principes die niet van toepassing zijn op Donatus. 

Op de website www.donatus.nl treft u onder het tabblad ‘Donatus Verzekeringen’, ‘Nieuws-

brieven’, het document ‘Governance Principes Donatus’ aan, waar de Code per onderdeel 

is uitgewerkt per ultimo 2012. In december 2012 heeft de ‘Monitoring Commissie Gover-

nance Principes Verzekeraars’ een rapport uitgebracht over de naleving van de principes 

en is tevreden over de voortgang. Hoewel een groot aantal principes inmiddels in wetge-

ving is vastgelegd, verdient het volgens de commissie aanbeveling dat elke verzekeraar 

transparant is over haar governance. In de toekomst zal de Code zich wellicht meer gaan 

richten op gedrag en cultuur van verzekeraars. 

Implementatie beleidsvisie 2010-2015
In 2009 is de beleidsvisie 2010-2015: ‘van monumentale kerkenverzekeraar naar verze-

keraar van kerken en monumenten’ door de Raad van Commissarissen en Ledenraad 

goedgekeurd en vastgesteld. Elk jaar vermelden we in het jaarverslag onze missie, visie 

en kernwaarden. Op deze manier wordt onze maatschappelijke betekenis openbaar. De 

beleidsvisie vormt het uitgangspunt van alle door Donatus te ontplooien activiteiten de 

komende jaren. Het verslagjaar 2012 stond in het teken van het verder in operationele zin 

vertalen van dit beleidsplan. We zijn nu halverwege de planperiode.

Vijf prioriteiten beleidsplan

In ons beleidsplan zijn vijf speerpunten benoemd.

In de eerste plaats probeert Donatus zoveel mogelijk van de huidige portefeuille te 

behouden. Donatus zal aangaande dit behoud, een actief beleid ontwikkelen, waarvoor de 

medewerking van onze leden (bisdommen, parochiebesturen, kloosters en besturen van 

kerkelijke gemeenten) onontbeerlijk is.

Vele kerkgebouwen (1.000) en kloosters (150) die de komende 10 jaar overbodig worden, 

krijgen een herbestemming. Herbestemmingen zijn potentieel te verzekeren bij Donatus, 

zoals cultureel gebruik, woonfunctie, gezondheidszorg, conferentieoord of multifunctioneel 

gebruik. Indien er gebouwen verkocht worden, wenst Donatus graag op de hoogte gebracht 

te worden van relevante gegevens van de aspirant koper en informatie over het toekomstig 

gebruik van de betreffende gebouwen. 

De tweede prioriteit is het verzekeren van monumen-

tale gebouwen. De teruggang in premie van 

de verzekerde kerken en kloosters dient 

gecompenseerd te worden door de 

premie met betrekking tot nieuw 

te verzekeren objecten in deze 

markt. Dit betreft onder 

andere kastelen, historische 

buitenplaatsen, molens en 

andere (voormalig) religi-

euze en niet religieuze (rijks)

monumenten. 

15
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De derde prioriteit betreft de doelstelling om kerkgenootschappen die nog niet bij Donatus 

verzekerd zijn, alsnog bij Donatus onder te brengen.

De vierde prioriteit ziet toe op het verder ondersteunen van onze leden bij het voeren van 

een adequaat risicobeleid. Dit kan door het verstrekken van extra dekkingen of het aanbie-

den van nieuwe producten. Minimaal twee maal per jaar wil Donatus (een deel van) haar le-

den attenderen op specifieke risico’s, preventiemaatregelen en verzekeringsmogelijkheden. 

De vijfde prioriteit betreft het actief hertaxeren van kerkgebouwen, waar al lange tijd geen 

inspecteurs van Donatus zijn geweest. Doelstelling is te komen tot hertaxatie eenmaal in 

de 15 jaar. Donatus wil op deze wijze het contact met haar leden versterken en de risico’s 

opnieuw in kaart brengen. Zo worden de belangen van de leden en Donatus gediend in het 

kader van haar zorgplicht en risicobeheer.

Performance-indicatoren

De realisatie van het beleidsplan wordt gemeten aan de hand van de volgende kwantita-

tieve key-performance indicatoren (KPI’s) waarvan er een aantal in het beleidsplan zijn 

benoemd:

− premierestitutie gemiddeld 40% over de laatste 10 jaar

− kosten ratio maximaal 30% van de ontvangen premie

− afname premie-inkomsten van kerken en kloosters minimaal gecompenseerd door   

 groei van premies van monumentale gebouwen

− minimaal 20% behoud van geroyeerde polissen van kerk- en kloostergebouwen

− uitvoering hertaxaties kerkgebouwen minimaal eenmaal per 15 jaar, achterstand weg  

 gewerkt in 2015

− zolang Solvency II nog niet is ingevoerd dient de gewenste solvabiliteit minimaal gelijk   

 te zijn aan de door het bestuur vereiste solvabiliteit. Deze minimaal vereiste solvabiliteit   

 wordt jaarlijks met een standaard formule berekend, voor 2012 bedraagt deze minimaal   

 vereiste solvabiliteit € 20,2 miljoen. 

− premie-inkomsten voor eigen rekening minimaal € 23 miljoen per jaar

Ook in 2012 heeft Donatus deze indicatoren gerealiseerd. Aan de hertaxatie van kerkgebouwen 

hebben wij in 2012 veel aandacht besteed waardoor wij op schema blijven om deze indicator 

uiterlijk eind 2015 te kunnen realiseren. 

 

Realisatie 2012

In 2012 bestond Donatus 160 jaar. Dit heuglijke feit is gevierd met het uitbrengen van een 

bijzonder monumentenboek ‘ Oren van Steen’. Het eerste exemplaar is tijdens de opening 

van Open Monumentendag uitgereikt aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij heeft zelf het 

jubileumboek van het voorwoord voorzien. In dit lees- en kijkboek staan 24 monumentale 

bouwwerken centraal, twee in elke provincie. Niet op de traditionele manier beschreven, 

maar met verhalen over de ziel van de monumenten, komen religieuze en niet-religieuze 

erfgoederen tot leven. Donatus heeft dit boek, wat volledig aansluit op haar beleidsvisie, als 

geschenk aangeboden aan alle kerkelijke instellingen en monumentenrelaties. Het boek is 

ook te koop via een speciale jubileumwebsite www.160jaardonatus.nl. Over het uitbrengen 

van dit boek in combinatie met ons 160 jaar bestaan is uitgebreid verslag gedaan in nage-

noeg alle kerkelijke en monumentenmedia. Het blijkt dat er veel belangstelling is voor ons 

uniek bedrijf dat is gespecialiseerd in het verzekeren van cultureel, monumentaal, religi-

eus en niet-religieus erfgoed. Het boek is tevens een mooi geschenk voor nieuwe relaties 

en beoogt om het Nederlandse erfgoed een breder draagvlak te bezorgen.
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Donatus was sponsor van het ‘Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012’. Ons vorige 

jaarverslag stond derhalve in het teken van buitenplaatsen. Donatus heeft zich bij deze 

doelgroep kunnen profileren en het marktaandeel onder de 551 historische buitenplaatsen 

is groeiende.

In 2012 zijn zowel onze kerken- als monumentenadvertentiecampagnes vernieuwd. Bij 

de kerken gaat het om de boodschap dat Donatus primair verzekeraar is met het oog op 

het behoud van kerkelijke goederen voor ons nageslacht. Bij onze nieuwe advertentie-

campagne in de monumentenbladen staan beheerders/bewoners 

centraal die iets vertellen over hun monument.

Ook wordt er vanaf 2012 geadverteerd om 

herbestemde kerkelijke gebouwen te ver-

zekeren, een in belang toenemende doel-

groep. Binnen de groep monumenten 

richt Donatus zich vanaf 2012 nadrukke-

lijker op molens waarvan er 1.200 zijn in 

Nederland. Er zijn contacten gelegd met 

verschillende molenstichtingen en de 

benodigde expertise wordt intern verder 

uitgebouwd.

In het verslagjaar zijn twee nieuwe 

managementteamleden aangetrokken. 

Per 1 juni is drs. L.M.C. (Lydia) Verheijen

- Janssen RA in dienst getreden als 

Financieel Controller. Donatus had nog 

geen controller in dienst. Zij gaat tevens 

de functie van internal auditor vervullen 

voor de niet-financiële processen. Toe-

nemende auditeisen, beheersingsmaat-

regelen, management-informatievraag-

stukken en toekomstprojecties in het 

kader van Solvency II nopen Donatus de 

financiële afdeling uit te breiden. 

De Financieel Controller vervult ook de func-

tie van groepscontroller, hetgeen betekent dat zij verantwoordelijk is voor de rapportages 

in het kader van de consolidatie van de cijfers van dochtermaatschappij Dona Re. 

Als nieuwe leidinggevende van de afdeling Taxaties & Expertise (Buitendienst) hebben we 

mr. M. (Michiel) Huigen aangetrokken. Hij zal de buitendienst actief aansturen op kwaliteit 

en efficiency, met gebruikmaking van moderne ondersteuningsmiddelen. Aan de samen-

werking en de rolverdeling tussen de binnen- en buitendienst zal hij, in samenwerking het 

Hoofd Operations & Ontwikkeling (Binnendienst), aandacht schenken. Met deze nieuw 

aangetrokken leidinggevenden hebben de afdelingen Financiën & Control en Taxaties & 

Expertise een kwaliteitsimpuls gekregen en wordt er een professionaliseringsslag gemaakt. 

Het klantenbelang is hiermee gediend. 

De speerpunten in onze beleidsvisie zijn economische speerpunten, die bedoeld zijn om het 

bestaansrecht en het succes van Donatus te behouden en te versterken. Dit is nodig om onze 

missie ‘zonder winstoogmerk een goede dekking tegen een eerlijke prijs en een uitstekende 

service’ op lange termijn te realiseren. 
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Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is een professionele, effectief opererende orga-

nisatie. Met alle medewerkers worden daarom intensieve gesprekken gevoerd om hen te 

coachen in een veranderende omgeving. Veranderingen in ons klantenbestand en verande-

ringen in de wet- en regelgeving maken dit noodzakelijk. In de organisatie is een cyclus van 

plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken ingevoerd. Met name de groepshoofden 

zijn hier intensief mee bezig. Om het klantenbelang te dienen, streven wij bij Donatus naar 

optimaal functionerende en gedreven medewerkers. 

Naast de gewenste organisatiegebonden competenties, is natuurlijk de juiste verzekerings-

technische en bouwkundige kennis vereist. Het bedrijfsmodel van Donatus vermeldt per 

lijnfunctie de benodigde functiegebonden competenties en de te behalen diploma’s. Hier 

wordt actief op gestuurd, opdat de lijnmedewerkers blijven voldoen aan de onder meer in 

de Wft gestelde eisen. Binnen- en buitendienstmedewerkers hebben cursussen gevolgd en 

iedereen die klanten adviseert is Wft-proof. Binnen enkele jaren verandert het wettelijk 

kader omtrent de opleidingen en dienen financiële adviseurs examens af te leggen over de 

complete stof in plaats van permanente educatie over de laatste wettelijke veranderingen. 

Donatus is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Een vrucht van de goede samenwerking tussen de binnen- en buitendienst, is het hertaxa-

tiebeleid. De binnendienst verricht nu voorwerk, waardoor het maken van afspraken door 

de buitendienst met kerkbesturen veel gemakkelijker wordt. Tevens wordt er vooraf aan 

de kerkbesturen een heldere toelichting gestuurd over het hoe en waarom van hertaxaties. 

Vervolgens krijgt elk kerkbestuur na een hertaxatie een passend advies over preventie 

alsmede andere verzekeringsmogelijkheden. In 2012 werden deze activiteiten in pilotvorm 

succesvol uitgevoerd. Meer dan 300 polissen met één of meer kerkgebouwen zijn afgelopen 

jaar geïnspecteerd en getaxeerd. De achterstanden in hertaxaties zijn sinds begin 2010 

gehalveerd. Het risicoprofiel van Donatus wordt hierdoor gunstig beïnvloed. Deze aan-

pak levert met kerkbesturen nauwelijks problemen op, hoewel regelmatig de verzekerde 

sommen in hoogte worden aangepast. 

Er wordt ruim aandacht besteed aan behoud en acquisitie van verzekeringsrelaties. 

Binnendienstmedewerkers bezoeken vaker leden en prospects, zoals congregaties en 

orden, kerkbesturen en monumenteneigenaren. Donatus streeft naar het verstrekken van 

een totaal advies voor alle risico’s die bij of via Donatus te verzekeren zijn. 
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De verzekeringsportefeuille monumenten is in 2012 wederom met bijna 50% toegenomen 

en overtreft qua premiegroei met € 0,4 miljoen de royementen in de kerken en klooster-

sector. Inmiddels komt bijna 5% van de premie van Donatus uit de nieuwe monumen-

tenmarkt. Opvallend is dat na een inspectie- en taxatiebezoek door onze buitendienst, de 

verzekering nagenoeg altijd geaccepteerd wordt. De naamsbekendheid van Donatus in de 

monumentenwereld neemt snel toe. Er zijn monumentenfondsen die hun gehele porte-

feuille bij Donatus onderbrengen. 

Donatus is een samenwerkingsverband aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds, 

waarbij is afgesproken dat potentiele relaties naar elkaar worden doorverwezen. Tevens 

zijn er goede contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Deze ontwikkelingen bieden gunstig perspectief voor de toekomst. Om de prioriteiten van 

het beleidsplan aan te pakken, wordt er op een projectmatige manier gewerkt. De Directie 

is opdrachtgever van alle projecten. Het hoofd Operations & Ontwikkeling fungeert als 

verandermanager naast haar operationele leidinggevende taak. De risicomanager is tevens 

projectbeheerder. Het managementteam vormt de stuurgroep van alle veranderingen. 

Financieel
Het batig geconsolideerde saldo bedraagt € 11,9 miljoen, hetgeen een uitstekend resultaat is. 

De totale geboekte bruto premie is met 3,6% gestegen, van € 26,4 miljoen naar € 27,4 miljoen. 

Het resultaat op de beleggingen van Donatus is € 2,4 miljoen positief (2011: € 1,0 miljoen 

positief). Omdat een deel van de stijging van de aandelenkoersen betrekking heeft over 

een waarde boven de aanschafprijs, gaat deze waardestijging niet via de winst & verlies-

rekening, maar via het eigen vermogen in de balans. De herwaarderingsreserve is daar-

om met € 1,4 miljoen toegenomen. De verdiende premies eigen rekening (bruto premies 

minus uitgaande herverzekeringspremies) zijn met € 1,8 miljoen gestegen. De netto 

herverzekeringspremies zijn gedaald met € 0,8 miljoen.

Donatus heeft met een schade voor eigen rekening van € 5,1 miljoen een heel gunstig 

schadejaar gehad, hoewel iets hoger dan de € 3,5 miljoen in 2011. 

De bedrijfskosten zijn met € 0,8 miljoen toegenomen, van € 7,0 miljoen in 2011 tot 

€ 7,8 miljoen in 2012. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge fiscale advieskosten, 

hogere acquisitiekosten met name in verband met het jubileumjaar en de kosten die zijn 

ontstaan als gevolg van de wijziging van het percentage assurantiebelasting in maart 2011. 

 

Algemene Reserve

Van het resultaat over 2012, € 11,9 miljoen, wordt 

€ 9,8 miljoen uitgekeerd in de vorm van ledenres-

titutie en het resterende bedrag van € 2,1 miljoen 

wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

Uit het resultaat van Donatus Nederland wordt 

€ 0,7 miljoen toegevoegd aan de Algemene Reserve. 

Het resultaat van Dona Re, zijnde € 1,4 miljoen, 

wordt geheel aan de Algemene Reserve toegevoegd. 

De totale Algemene Reserve stijgt hierdoor van 

€ 48,1 miljoen in 2011 tot € 50,2 miljoen ultimo 2012.

De premierestitutie bedraagt 40% van de in reke-

ning gebrachte premie. Daarnaast heeft Donatus in 

2012 voor een bedrag ad € 215.000 aan assurantie-

belasting voor eigen rekening genomen, ten gunste 
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van haar leden. De oorzaak is de verhoging 

van het percentage assurantiebelasting per 

1 maart 2011. Donatus heeft ervoor gekozen 

een deel van deze verhoging voor eigen re-

kening te nemen en niet door te belasten aan 

haar leden. Dit komt overeen met ongeveer 

1% van de in rekening gebrachte premie. 

Brandsector

De ontvangen premie van Donatus Neder-

land in de brandsector is met maar liefst 6,0% 

gestegen van € 24,9 miljoen in 2011 naar 

€ 26,4 miljoen in 2012. Hiervan werd 

€ 1,1 miljoen (4,3%) veroorzaakt door de in-

dexatie per 1 januari 2012 en € 0,4 miljoen 

(1,7%) door netto autonome groei. De ker-

kenportefeuille groeide met € 1,0 miljoen 

als gevolg van indexatie, hertaxaties, nieuwe 

kerkgebouwen, alsmede door uitbreiding 

van verzekeringen van onze leden, zoals 

dekking tegen uitgebreide condities inclusief diefstal, glas en vandalisme voor kerkgebou-

wen. De monumentenportefeuille groeide met € 0,4 miljoen, hetgeen een groei van maar 

liefst 47% betekent.

De totale bruto schadelast van Donatus, inclusief wijziging voorziening te betalen schaden, 

bedraagt € 5,8 miljoen (2011 € 4,5 miljoen). Na verrekening van de bijdragen van herver-

zekeraars inclusief het aandeel van de herverzekeraars in de wijziging voorziening te beta-

len schaden, resteert een schade eigen rekening van € 5,1 miljoen (2011: € 3,5 miljoen).

Het totaal aantal schademeldingen is, op basis van actuele cijfers, licht gedaald van 2.755 in 

2011 naar 2.679 in 2012 (-2,8%). Ook in 2012 waren er nauwelijks stormschades. De scha-

delast van diefstallen/inbraken/vandalisme bij kerkelijke gebouwen is licht gedaald van 

€ 914.000 in 2011 en € 896.000 in 2012 (-1,9%). Met name de koper- en looddiefstallen wa-

ren aan de orde van de dag. Het aantal schadedossiers waarop geen uitkering is verleend 

bedraagt 869 (961 in 2011). Dit betreffen schadegevallen waarvoor geen dekking bestaat, 

waar een claim wordt ingetrokken of waar het schadebedrag onder het eigen risico blijft. 

In 2012 hebben er zich slechts 5 schadegevallen met een (gereserveerde) schadelast van 

meer dan € 50.000 voorgedaan (6 in 2011). De grootste schade bedraagt circa € 0,8 miljoen 

en betreft een bewoonde stolpboerderij van een Protestantse Diaconie.

Wat het behoud van kerkgebouwen betreft (een van de speerpunten uit het beleidsplan), is 

het beleid in 2012 succesvol geweest. Donatus heeft slechts 24 royementen van kerkgebou-

wen ontvangen (op een totaal van 4.500 kerkgebouwen in portefeuille). Van deze 24 kerk-

gebouwen heeft Donatus in 5 gevallen (20,8%) de nieuwe eigenaar weer verzekerd (KPI 

doelstelling is 20% behoud). Evenals in 2011 wordt het verwachte gemiddelde van twee 

kerksluitingen per week niet gehaald. Aangenomen wordt dat de crisis in de markt van het 

onroerend goed (weinig kopers) debet is aan het feit dat, in tegenstelling tot hetgeen werd 

geprognosticeerd, geen 100 kerkgebouwen in 2012 aan de eredienst zijn onttrokken. Er zijn 

overigens bij Donatus maar liefst 50 nieuwe kerkgebouwen aan onze verzekeringsporte-

feuille toegevoegd.
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Ongevallensector

Donatus is sinds 2004 ook ongevallenverzekeraar. In 2008 is dit uitgebreid met particu-

liere ongevallenverzekeringen waardoor ook persoonlijke en gezinsongevallenverze-

keringen kunnen worden aangeboden. De ontvangen premie bedroeg in 2012 € 144.000

(2011 € 147.000). De schadelast bedraagt € 272.000 (2011: € 118.000). De stijging van de 

schadelast in 2012 wordt veroorzaakt door enkele hoge schades. De schaderatio over de 

afgelopen 9 jaren bedraagt 56%.

Overige sectoren

Andere schadeverzekeringen (waaronder auto-, ziektekosten-, ziekengeld-, rechtsbijstand, 

aansprakelijkheid- en milieuschadeverzekeringen) biedt Donatus aan in haar hoedanig-

heid van intermediair. Donatus adviseert deze verzekeringen teneinde haar leden een 

totaalpakket aan te kunnen bieden. Hieruit vloeit een resultaat voort van € 0,9 miljoen 

(€ 0,9 miljoen in 2011). 

Risicobeheer
Risicobeheer heeft binnen Donatus inmiddels een structurele plaats gekregen. Door de 

komst van Solvency II worden aan risicobeheersing, op alle niveaus in de organisatie, 

hogere eisen gesteld. Sinds 2012 heeft Donatus een van haar medewerkers aangesteld als 

risicomanager, een verplichte functie in het kader van dit nieuwe toezicht systeem. 

Ter voorbereiding op de komst van Solvency II heeft Donatus in 2012 het Risico-

ManagementRaamwerk verder ontwikkeld. In dit model worden alle risico’s beschreven, de 

risico’s qua omvang gelabeld, de beleidsmaatregelen genoemd die de risico’s verminderen 

en wordt een oordeel over het restrisico gegeven. Tevens wordt in dit model zichtbaar wie 

per risico verantwoordelijk is en waar de desbetreffende beleidsstukken opgeslagen zijn. 

Dit RisicoManagementRaamwerk ondersteunt de Directie in haar dagelijkse taken in rela-

tie tot de riskappetite van Donatus. 

Het RisicoManagementRaamwerk zal elk jaar het 

uitgangspunt zijn voor de op te stellen ORSA 

(Own Risk and Solvency Assessment). 

Al decennia lang voert Donatus een prudent acceptatie-

beleid, staat continuïteit van de bedrijfsvoering voorop en 

beschikt zij over een solide solvabiliteit. Voor Donatus is groei 

geen doel op zich. Donatus werkt voor speciale, zeer loyale en op 

betalingsgebied zeer trouwe doelgroepen. 

Het debiteurenrisico is daarom laag. Aangezien Donatus marktleider is in de 

kerkelijke doelgroep, is het anti-selectierisico minimaal. Bij de doelgroep monumenten 

wordt dit risico van anti-selectie gemitigeerd door de samenstelling van de verzekerings-

producten voor deze doelgroep.

Donatus hanteert al tientallen jaren onveranderde premiepromillages die dekkend zijn 

voor de verzekerde objecten en inventarissen. Donatus is louter schadeverzekeraar en 

biedt dus geen leven- en pensioenproducten aan. Risicovolle en impactvolle (complexe) 

producten komen dan ook niet voor. 

Het grootste risico dat Donatus loopt als schadeverzekeraar, betreft het catastrofe risico. 

Donatus heeft in 2012 wederom besloten om de herverzekeringscapaciteit storm uit te 

breiden op basis van een worst case scenario van eens in de tweehonderd jaar (conform de 

toekomstige eisen van Solvency II). 
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In de herverzekeringscontracten wordt expliciet het conflagratierisico (het risico van een 

opeenhoping van risicoadressen die getroffen worden door één evenement) herverzekerd.

In 2012 heeft de research afdeling van Willis Re (een internationale herverzekerings-

makelaar) wederom een analyse uitgevoerd en heeft vastgesteld dat het herverzekerings-

programma van Donatus adequaat is. 

De verzekeringstechnische risico’s van kerken, kloosters en monumenten worden beperkt 

door het inspecteren en (her)taxeren van verzekerde objecten met inzet van de eigen 

gespecialiseerde buitendienst van registerexperts. Sinds 2010 wordt actief aandacht 

besteed aan de kerkgebouwen die al lang niet meer door onze buitendienst zijn bezocht. 

In principe zal elke buitendienstmedewerker elke week minimaal één kerkgebouw her-

taxeren. Er zijn ruim 300 kerkgebouwen met bijgebouwen gehertaxeerd in 2012 waardoor 

de achterstand verder is afgenomen. 

De compliance-officer heeft zijn jaarlijkse rapportage geschreven over het jaar 2011. 

In één van de Raad van Commissarissen vergaderingen zijn de bevindingen en de voort-

gang besproken. Gelukkig kan geconstateerd worden dat Donatus op het gebied van com-

pliance de zaken goed geregeld heeft. In 2013 worden de aanbevelingen uit de compliance-

rapportage op projectmatige wijze verder opgepakt. 

Beleggingen
Donatus voert een gematigd defensief beleggingsbeleid. Het vigerende beleggingsstatuut 

van Donatus Nederland bevat een beleggingsmatrix, opgebouwd uit een strategische mix 

(35% aandelen / 65% vastrentende waarden), een tactische mix (tot maximaal 45% aande-

len / minimaal 55% vastrentende waarden) en afspraken ten aanzien van valutaverdeling. 

Voorts bevat het afspraken ten aanzien van de zgn. selectie: vastrentende waarden mogen 

alleen belegd worden in debiteuren met minimaal één A-rating van Moody’s of Standard 

& Poor’s en -middels beleggingsfondsen- in debiteuren met tenminste een BBB-rating, tot 

een maximum van 5% van het vastrentende deel van de beleggingsportefeuille.

In 2012 is verder uitvoering gegeven aan het beleid om individuele aandelen te verkopen 

en om te ruilen voor indextrackers. Inmiddels bestaat circa 95% van de aandelenporte-

feuille uit indextrackers. Donatus belegt overigens niet in zgn. synthetische trackers, die 

een tegenpartijrisico kunnen impliceren. Voor de aandelenportefeuille geldt als bench-

mark de MSCI All Country World Index. Op obligatiegebied is het beleid er op gericht om te 

beleggen in eenvoudige, individuele obligaties met een vaste looptijd, vaste couponrente en 

goede kwaliteit (minimaal A-rating). 

De obligaties worden dusdanig belegd dat er een goede match is tussen de verzekerings-

verplichtingen en de vrijval in obligaties. Op geschikte momenten wordt afscheid genomen 

van de zogenaamde perpetuele obligaties. Tussentijds worden obligaties doorgaans niet 

verhandeld.

Beleggingsbeslissingen worden door de Directie genomen op basis van geformuleerd en 

goedgekeurd beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in het Beleggingssta-

tuut, dat in 2012 door de Raad van Commissarissen opnieuw is vastgesteld. Met name de 

risicoparagraaf is uitgebreid. De Directie wordt geadviseerd door een bankinstelling. De 

uitvoering van het beleggingsbeleid wordt getoetst door de Beleggingscommissie, die be-

staat uit twee leden van de Raad van Commissarissen. 



-

Ondanks het gegeven dat het beleggingsjaar 2012 onrustig is geweest in verband met de 

Eurocrisis, de Europese schulden problematiek en een recessie, is het netto beleggings-

resultaat ad € 2,4 miljoen heel positief. Het rendement op de beleggingen (directe beleg-

gingsopbrengsten en waarde mutaties) bedroeg in 2012 3,5% (aanmerkelijk hoger dan de 

1,4% in 2011). 

Solvabiliteit
De aanwezige solvabiliteit van Donatus Nederland is in 2012 toegenomen van € 24,3 mil-

joen tot € 26,4 miljoen, de solvabiliteitsratio bedraagt 830% (aanwezige solvabiliteit ten 

opzichte van de wettelijke verplichte solvabiliteit). De hier genoemde aanwezige solvabi-

liteit heeft alleen betrekking op Donatus Nederland, aangezien Dona Re onder het solva-

biliteitsregime van de Zwitserse toezichthouder FINMA valt. De solvabiliteit blijft sterk en 

overtreft in ruime mate het door de toezichthouder geëiste minimum zowel op basis van 

Solvency I, (toekomstig) Solvency II en het door de bestuurders opgestelde model. 

Herverzekeringen
Ter bescherming van het vermogen en daarmede de solvabiliteit van de Maatschappij heeft 

Donatus, zoals te doen gebruikelijk, herverzekeringscontracten gesloten. 

De netto herverzekeringspremies (uitgaande herverzekeringspremies minus provisie, 

winsten van herverzekeraars) zijn in 2012 procentueel licht gedaald ten opzichte van de 

geboekte premies. De netto herverzekeringspremies bedroegen in totaal € 5,6 miljoen, het-

geen 20% is van de geboekte premie (in 2011 23%).

Donatus kent over 2012 een uitermate gunstig schadeverloop. Er hebben zich geen 

stormen, en derhalve geen grote stormschades, voorgedaan en slechts één grotere brand-

schade (€ 0,8 miljoen). Het aandeel van herverzekeraars in de bruto schadelast bedroeg circa 

€ 0,8 miljoen (€ 1,6 miljoen in 2011). De schade welke per saldo voor rekening van Donatus 

blijft, bedraagt € 5,1 miljoen, hetgeen hoger is dan de € 3,5 miljoen in het schadejaar 2011.

Dona Re
Donatus heeft de herverzekeringscontracten ondergebracht bij haar Zwitserse dochter-

maatschappij Dona Re. Deze retrocedeert een gedeelte van de risico’s aan herverzeke-

ringsmaatschappijen met minimaal een A-rating van Standard & Poor’s. Dona Re werkt 

met een panel van circa 15 herverzekeraars, om de risico’s zo goed mogelijk te spreiden. 

Het beleid van Dona Re is hierbij gebaseerd op een langdurige, loyale samenwerking. Sinds 

2009 is invulling gegeven aan de al langer bestaande wens om ook van derden herverze-

keringen te accepteren. 

De beleggingen van Dona Re vinden uitsluitend plaats in staats- of bedrijfsobligaties met 

minimaal een A-rating. Het netto geconsolideerde resultaat in 2012 bedroeg € 1,4 mil-

joen (in 2011 € 1,9 miljoen). Het lagere bedrijfsresultaat ten opzichte van vorig jaar wordt, 

ondanks het gunstige schadejaar, veroorzaakt door correcties over eerdere jaren. In 2012 

heeft Dona Re veel geïnvesteerd in het optimaliseren van de rapporteringsstructuur rich-

ting Donatus. In 2013 zal hierdoor een rapportering per kwartaal kunnen plaatsvinden. 

De Zwitserse Directie geeft in haar bedrijfsvoering op structurele wijze invulling aan het 

nakomen van de vereisten uit de Swiss Solvency Test (SST).

De discussie met de Belastingdienst inzake de fiscale problematiek met betrekking 

tot Dona Re is in 2012 voortgezet. Donatus heeft sinds 2006 in verschillende notities de 

Belastingdienst uitleg gegeven over de reden van oprichting, de zakelijkheid van de relatie, 
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de strekking van de herverzekeringscontrac-

ten en de feitelijke situatie. De Belastingdienst 

is niet ingegaan op deze argumenten en heeft 

in het najaar van 2010 aanslagen over de peri-

ode 2004-2008 opgelegd. Naar de mening van 

Donatus en die van ingeschakelde externe 

deskundigen is dit ten onrechte, mede in het 

licht van de bestaande wet- en regelgeving én 

mede gezien de huidige stand van jurispru-

dentie. In 2011 hebben er op verzoek van de 

Belastingdienst gesprekken plaatsgevonden 

over een compromis, maar gedane voorstellen 

zijn niet gehonoreerd. Daarna heeft Donatus 

(na hiertoe uitgebreid geadviseerd te zijn door 

fiscaal deskundige derden) de beslissing geno-

men de kwestie aan de rechter voor te leggen. In september 2011 is een uitvoerig (aanvul-

lend) beroepschrift opgesteld, waarin de situatie wederom is uitgelegd en de stellingen 

van de Belastingdienst worden weerlegd. Begin februari 2012 heeft de Belastingdienst het 

(aanvullend) verweerschrift bij de Rechtbank ingediend. De aanslag van 2004 is door de 

Belastingdienst ingetrokken. In 2012 is de schriftelijke procesgang verder gegaan. In 

oktober 2012 is deze zaak bij de Rechtbank van Breda door een meervoudige kamer behan-

deld. Deze rechtszitting is geschorst voor de beantwoording van informatie te verstrekken 

door ter zake deskundigen. Donatus laat zich in deze problematiek bijstaan door externe 

belastingadviseurs. Overigens heeft de Belastingdienst eind december ook voor de jaren 

2009 en 2010 een correctie op de aanslagen alsmede boetes aangekondigd. Donatus heeft 

geantwoord dat de afwikkeling van deze toekomstige aanslagen zal afhangen van de uit-

slag van de procedure. 

Ontwikkelingen en verwachtingen 2013
In 2013 wordt verdere uitvoering gegeven aan de vijf in de beleidsvisie geformuleerde 

prioriteiten. In een uitgewerkte programmaplanning zijn alle activiteiten voor 2013 als-

mede hun bijdrage aan de verschillende organisatiedoelen vastgelegd. Deze programma-

planning dient mede ter ondersteuning van de medewerkers.

Donatus is hét verzekeringsloket van A tot Z ten behoeve van kerkelijk en monumentaal 

Nederland (Aansprakelijkheidsverzekeringen tot Ziektekostenverzekeringen). Intern legt 

deze visie hoge eisen op processen en de kwaliteit van medewerkers. In 2013 en volgende 

jaren zal er veel nadruk gelegd worden op de noodzaak om processen verder te formalise-

ren en te optimaliseren, waaronder het acceptatiebeleid. Door duidelijk beleid en eendui-

dige instructies op de werkvloer, worden klanten kwalitatief beter en sneller geholpen.

Om Donatus, in een veranderende samenleving en organisatie, goed te kunnen blij-

ven sturen is meer managementinformatie nodig. Ook wordt door nieuwe wetgeving de 

kwaliteit van managementinformatie steeds belangrijker. Komende jaren zal er daarom 

veel aandacht worden gegeven aan het verbeteren van ondersteunende ICT-systemen en 

het verbeteren van de datakwaliteit. 

De (toekomstige) kerksluitingen worden sinds 2012 in een aparte database bijgehouden, 

waardoor Donatus een uitstekend beeld krijgt van de omvang van dit fenomeen. Op deze 

wijze kan anticiperen op het behoud van kerk- en kloostergebouwen in haar portefeuille. 
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In toenemende mate wordt Donatus op dit gebied als kenniscentrum beschouwd. Wij heb-

ben thans 160 kerkgebouwen in beeld die aan de eredienst zullen worden onttrokken. 

Onderzocht wordt of Donatus voor de leegstaande kerken een speciaal product kan ont-

wikkelen.

Sinds 2012 wordt er gewerkt met een actie- en marketingkalender. Geregeld brengen wij 

zo verzekeringsoplossingen onder de aandacht van onze leden. Ook zijn personeelsleden 

van Donatus in toenemende mate zichtbaar in het land bij allerlei netwerkbijeenkomsten, 

symposia en beurzen. Directielid Simon Kadijk is een veel gevraagd spreker op allerlei 

bijeenkomsten, schrijft artikelen op verzekeringsgebied en maakt actief gebruik van social 

media. De zichtbaarheid van Donatus als kerken- en monumentenverzekeraar is door al 

deze activiteiten enorm toegenomen en zal in 2013 nog verder worden uitgebouwd. 

 

Op personeelsgebied is er aandacht voor zowel individuele- als groepstrainingen en op-

leidingen zowel op het gebied van verzekeringstechnische kennis en sociale vaardigheden 

als over actualiteiten binnen onze doelgroepen. Daarbij blijven klantgericht handelen en 

de samenwerking tussen binnen- en buitendienst belangrijke thema’s. 

De verwachting is dat de geconsolideerde premie-inkomsten in 2013 verder zullen stijgen 

naar € 28,0 miljoen. Ook voor 2013 denken wij dat het aantal royementen van verzekerde 

kerkgebouwen vanwege de economische crisis minder groot zal zijn dan eerder verwacht. 

Het aantal berichten over toekomstige sluitingen is in 2012 echter wel enorm toegenomen. 

Vanaf 2014 kan dit proces dus in een stroomversnelling komen. Voor de monumenten-

markt verwachten we een verdere, stabiele groei. 

Op 5 februari 2013 heeft Donatus een schademelding ontvangen naar aanleiding van een 

brand in de Sint-Clemenskerk in Nes op Ameland. Daarnaast heeft Donatus op 18 februari 

2013 een schademelding ontvangen naar aanleiding van een brand in Hoeve Bouwlust te 

Strijen. De totale schade zal, voor beide schades tezamen, naar verwachting aanzienlijk 

zijn. Donatus heeft voor beide schades tezamen, op basis van een eerste schatting, ruim 

€ 4 miljoen gereserveerd in het nieuwe boekjaar.

In 2013 wordt een nieuwe wet ingevoerd, waarbij alle bestuurders en leden van de Raad 

van Commissarissen werkzaam bij verzekeraars een eed of belofte dienen af te leggen, dat 

zij integer en in het belang van klanten zullen handelen (de zogenaamde bankierseed). Op 

deze manier zal geformaliseerd worden, wat bij Donatus al ruim 160-jaar gemeengoed is. 

De implementatie van het beleidsplan en alle wet- en regelgeving leggen blijvend een 

grote druk op de organisatie. Donatus is positief over de ontwikkeling die de organisatie op 

verschillende fronten doormaakt. Vol vertrouwen zijn we bezig Donatus te transformeren 

tot een moderne organisatie die bestand is tegen de toekomstige uitdagingen met behoud 

van onze 161-jarige missie. Wij danken onze medewerkers voor hun betrokken inzet en 

onze leden voor het vertrouwen in onze Maatschappij.

Rosmalen, 3 april 2013

Directie

drs. Alphons van der Voorn, directievoorzitter

Simon Kadijk
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Bruto geboekte premies  27.364 *  26.408 25.257 23.379 21.168

Premierestitutie brandsector  9.815 * 9.448 10.077 11.187 1.161

Schaden eigen rekening  5.052 * 3.506 4.438 2.013 4.132

Algemene bedrijfskosten  7.837 * 7.011 6.624 5.406 6.145

Resultaat na belastingen  11.874 *  11.476 11.496 14.198 3.678

Herwaarderingsreserve  3.039 *  1.646 2.312 1.163 519

Algemene reserve  50.223 *   48.070 46.015 44.558 41.546
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Vijf jaar Donatus in cijfers (geconsolideerd)

* In 2012 heeft Donatus een bedrag van € 215.000 voor assurantiebelasting voor eigen rekening 
genomen, in plaats van dit door te belasten aan haar leden. Oorzaak hiervan is een stijging van het per-
centage assurantiebelasting in maart 2011 wat door het systeem van premierestitutie een effect heeft 
in 2012. Deze kosten zijn opgenomen onder de bedrijfskosten. De totale kosten, exclusief deze kosten 
voor de assurantiebelasting bedroegen € 7.621.680. De premierestitutie zou als gevolg hiervan feitelijk 
€ 215.000 hoger zijn en € 10.030.000 bedragen.

2012 2011 2010 2009 2008(x 1000 x)



27Jaarverslag Donatus Verzekeringen 2012

Schaden eigen rekening
De schaden eigen rekening bedroeg in 2012 ) 5.051.782, dat is 18,5% van de bruto ontvan-

gen premie (in 2011 was dit 13,3%).

Het aantal schadegevallen bedroeg 2.679, hetgeen ten opzichte van 2011 een daling met 

2,8% betekent.

Bedrijfskosten
De totale kosten bedroegen in 2012 ) 7.836.680, dat is 28,6% van de bruto ontvangen premie 

(in 2011 was dit 26,5%). In 2012 heeft Donatus een bedrag van ) 215.000 voor assurantie-

belasting voor eigen rekening genomen, in plaats van dit door te belasten aan haar leden. 

Oorzaak hiervan is een stijging van het percentage assurantiebelasting in maart 2011 wat 

door het systeem van premierestitutie een effect heeft in 2012. Deze kosten zijn opgenomen 

onder de bedrijfskosten. De totale kosten, exclusief deze kosten voor de assurantiebelasting 

bedroegen ) 7.621.680, dat is 27,9% van de bruto ontvangen premie. 

Verdeling van het resultaat na belasting
Het resultaat na belasting ad ) 11.874.237 wordt als volgt verdeeld:  

      

1. terugbetaling aan verzekerden      

2. toevoeging aan de algemene reserve     
      

        

      

Aan de verzekerden in de brandsector (brand-, storm-, inbraak- en uitgebreide verzekerin-

gen) wordt 40% van de bruto premie gerestitueerd. 

Rekening houdend met het bedrag wat Donatus in 2012 voor haar leden heeft betaald aan 

assurantiebelasting, ) 215.000, bedraagt het percentage premie restitutie feitelijk 41%.

Verzekerden in de brandsector die een vaste premie betalen ontvangen geen premierestitutie.

      

De terugbetaling over 2012 zal worden verrekend met de eerstvolgende jaarpremie (2014).

Algemene reserve
De algemene reserve bedraagt ultimo 2012: ) 50.223.369

)  9.815.404

  )  2.058.833

) 11.874.237



In hoc signo vinces

28



Jaarverslag Donatus Verzekeringen 2012

Op 28 oktober 312 versloeg keizer Constantijn de Grote zijn aartsrivaal 
Maxentius bij de Milvische brug even ten noorden van Rome. Een over-
winning die de Romeinse keizer volgens overlevering toeschreef aan de 
God van de christenen. 
Net voor de allesbepalende veldslag zou hij een visioen hebben gehad 
waarin een lichtend kruisteken aan hem verscheen met de woorden 
‘In Hoc Signo Vinces’: In dit teken zul jij overwinnen.

Sinds jaar en dag is het kruisteken wijdverbreid het symbool voor het chris-
tendom. Toch is dat niet altijd zo geweest. Aan het begin van onze jaartelling 
werden kruisen langs uitvalswegen van steden geplaatst om mensen af te 
schrikken van ernstige overtredingen - daarop stond immers de doodstraf die 
door kruisiging voltrokken werd. Een vernederende dood voor zware misda-
digers, slaven en godsdienstvijanden, waaronder de christenen. Ondergedo-
ken christenen maakten ten tijde van die zware vervolgingen onder andere 
gebruik van het Ichthus-teken om hun geloof aan elkaar kenbaar te maken. 
Een afbeelding van de vis, in het Grieks Ichthus waarvan de letters gezamen-
lijk een afkorting vormen voor Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.

Het was Constantijn de Grote die de chris-
tenen in de vierde eeuw van onze jaartelling 
uiteindelijk godsdienstvrijheid gaf, nadat hij 
in het teken van het kruis inderdaad over-
won tijdens de allesbepalende veldslag. Hij 
schafte het kruis als executiewerktuig af en 
voerde niet veel later het christendom in 
als officiële staatsgodsdienst. In die begin-
jaren werd nog met name het Christusmo-
nogram - waarin de eerste letters van het 
Griekse Christus vervlochten zijn - gebruikt 
als christelijk symbool. Pas later ontstond uit dit monogram geleidelijk het 
kruisfiguur als hét christelijk teken: symbool voor het lijden van Jezus, de 
verlossing en de overwinning op de dood.
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Geconsolideerde Balans per 31 december 2012 
na bestemming batig saldo

Activa  31-12-2012  31-12-2011

   e    e 

A. Immateriële vaste activa    

     

1. Licenties software (extern aangeschaft)   157.543   107.337

     

B. Beleggingen    

     

I. Terreinen en gebouwen    

1. In eigen gebruik   2.040.000   2.405.663

2. Overige terreinen en gebouwen  2.142.250   2.142.250

     

II. Overige financiele beleggingen    

1. Aandelen en andere niet-vastrentende waarden   24.108.899   21.951.078

2. Derivaten  0   0 

3. Obligaties en andere vastrentende waarden   46.226.983   43.948.118

4. Deposito’s  400.000   800.000

   

   74.918.132  71.247.109

     

C. Vorderingen    

     

I. Vorderingen uit verzekering    

1. Leden   178.906   121.110

     

II. Vorderingen uit herverzekering   414.776   423.890

     

III. Overige vorderingen    

1. Nog te ontvangen posten   102.677   117.908

2. Vooruitbetaalde bedragen  1.920   96.547

3. Vennootschapsbelasting  0   186.827

   698.279  946.282

     

D. Overige activa    

     

I. Materiële vaste activa   786.815   785.481

     

II. Liquide middelen   5.005.574   2.974.474

   5.792.389  3.759.955

     

E. Overlopende activa    

     

I. Lopende intrest en dividend  2.036.984   1.910.290

     

   83.603.327  77.970.973
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Passiva   31-12-2012  31-12-2011

  e  e  e  e 

A. Eigen vermogen   63.078.000   59.245.172

       

B. Technische voorzieningen      

       

I. Voor te betalen schaden      

a). Bruto reserve brandverzekering 3.956.114   3.159.587  

b). Aandeel herverzekeraars -677.131   -736.601  

     3.278.983   2.422.986

       

C. Voorzieningen      

       

1. Voor pensioenen 718.997   502.167  

2. Voor latente belastingen 3.429.725   2.858.609  

3. Overige  328.500   256.000  

    4.477.222   3.616.776

       

D. Schulden      

       

I. Schulden uit verzekering      

1. Leden 9.721.245   10.090.807  

       

II. Schulden uit herverzekering 407.303   174.610   

       

III. Overige schulden      

1. Crediteuren 147.196   288.117  

2. Belastingen en sociale lasten  244.429   96.529  

3. Aan kredietinstellingen  0   258.051  

4. Vooruitontvangen bedragen 1.671.865   1.145.902  

    12.192.038   12.054.016

       

E. Overlopende passiva    577.084   632.023

    

    83.603.327  77.970.973 

   

De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting, beginnend op bladzijde 44. 
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   2012  2011

      

  e	 e	 e	 e

 Geboekte bruto premies 27.364.243   26.408.316 

 Uitgaande herverzekeringspremies -7.679.460  -8.505.498 

       

Verdiende premies eigen rekening  19.684.783  17.902.818

      

 Opbrengsten terreinen en gebouwen  149.113   40.493 

 Opbrengsten overige beleggingen  2.387.507   2.042.121 

 Waardeveranderingen van beleggingen 264.155   896.898 

 Gerealiseerde winst op beleggingen 546.544   113.141 

       

Opbrengsten uit beleggingen  3.347.319  3.092.653

A. Overige baten eigen rekening   19.466   132.803

 

 Provisie, winsten van herverzekeraars  2.091.817   2.300.697

 Bruto schaden -5.019.600  -5.996.978 

 Aandeel herverzekeraars 823.815   1.581.587 

   -4.195.785  -4.415.391

 Wijziging voorziening te betalen schaden -796.527  1.525.824 

 Aandeel herverzekeraars -59.470  -616.846 

   -855.997  908.978

B. Schaden eigen rekening  -5.051.782  -3.506.413

       

 Beheers-en personeelskosten;     

 afschrijving bedrijfsmiddelen -7.836.680  -7.011.027  

C. Bedrijfskosten  -7.836.680  -7.011.027

     

 Beheerskosten en rentelasten -169.537  -154.565 

 Waardeveranderingen van beleggingen -451.316  -1.945.014 

 Gerealiseerd verlies op beleggingen -323.637  -33.673 

  

 Beleggingslasten  -944.490  -2.133.252

       

 Resultaat technische rekening  11.310.433  10.778.279

 

D. Andere baten  956.468   931.028

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     

 voor belastingen  12.266.901  11.709.307

 

 Belastingen resultaat uit gewone 

 bedrijfsuitoefening  -392.664  -233.703

 

 Resultaat na belastingen  11.874.237  11.475.604 

      

De toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening begint op bladzijde 54.

Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 2012



Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2012

 Kasstroom uit operationele activiteiten  2012  2011

  e	 e	 e	 e

 - Netto winst 11.874.237  11.475.604 

 - Mutatie technische     

   voorzieningen eigen rekening 855.997  -908.978 

 - Mutatie voorzieningen 860.446  341.524 

 - Bijzondere waardevermindering 303.051  101.420 

 - Afschrijving bedrijfsmiddelen 387.806  335.857 

 - Mutatie kortlopende schulden 232.693  109.568 

 - Mutatie vorderingen 121.309  -642.680 

 - Overige mutaties 219.949  199.175 

 - Koersverschillen op beleggingen -2.093.832  1.714.337 

   12.761.656  12.725.827

 Kasstroom uit       

 investerings- en beleggingsactiviteiten       

 

 Investeringen en aankopen       

 - Beleggingen in terreinen en       

   gebouwen en in aandelen -3.014.739   -4.346.475   

 - Overige beleggingen -9.600.000   -9.420.000   

 - (im-)materiële vaste activa -404.706   -477.275   

   -13.019.445  -14.243.750

 Desinvesteringen en verkopen       

 - Beleggingen in terreinen en       

   gebouwen en in aandelen  2.833.751   783.093   

 - Overige beleggingen  7.838.135   5.994.760   

 - (im-)materiële vaste activa  27.973   31.365   

   10.699.859  6.809.218

        

   -2.319.586  -7.434.532

 Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

 

 - Betaalde restitutie  -8.410.970  -8.729.271  

 

   -8.410.970  -8.729.271

D.II. Mutatie liquide middelen  2.031.100  -3.437.976

       

 Het verloop van de liquide middelen incl. schuld aan       

 kredietinstellingen is als volgt:  2012  2011

   e  e   

 Stand per 1 januari  2.974.474  6.412.450

 Mutatie boekjaar  2.031.100  -3.437.976

         

 Stand per 31 december  5.005.574  2.974.474
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Crux sacra sit mihi luxCrux Sacra Sit Mihi Lux
 Het kruis zi j mij een l icht

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen 
en zei: ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en 
vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, 
kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg 
volgt, kan niet mijn leerling zijn. [Lucas 14:25-27]

Van de geboorte tot de dood staat het christelijk leven in het teken van het 
kruis. Beginnend met de doop: ‘De gemeenschap van Christus is blij u in haar 
midden op te nemen. In haar naam teken ik u met het kruis.’ En eindigend 
bij het eeuwig leven: ‘Ik teken uw lichaam met het teken van het heilig kruis, 
opdat het op de dag van het oordeel zal verrijzen en het eeuwig leven bezit-
ten.’ Verwijzend naar het lijden van Christus of naar zijn wederopstanding, 
vormt het kruisteken voor zowel katholieken, protestanten als orthodoxe 
christenen een oproep om Jezus’ kruis na te dragen. Tegelijkertijd symboli-

seert het kruis de verzoening met God - de 
synthese tussen de liefde van en tot God en 
tussen de mensen in de vorm van een hori-
zontaal en verticaal, geknoopt op de plaats 
van het hart. 

Aanvankelijk was vooral een kruis zonder 
corpus in zwang, symbool voor Christus’ 
overwinning en verrijzenis uit de dood. Dit 
‘kale’ kruis als teken voor de opstanding 
zien we nog steeds met name in protestantse 
kerken. Binnen de katholieke en orthodox 
christelijke kerk werd door de eeuwen heen 
steeds meer nadruk gelegd op het offer van 
Jezus in de vorm van een crucifix: het lijden 
van Christus tijdens zijn kruisiging op Gol-
gotha en de verlossing van de zonde symbo-
liserend. Overigens kent de orthodoxe kerk 
ook een kruisvorm waarop Christus niet 
lijdend, maar als zegevierende koning is af-
gebeeld.
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Crux sacra sit mihi lux
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1 Algemeen

1.1 Vestigingsplaats

Donatus Verzekeringen is statutair gevestigd in Rosmalen (gemeente ‘s-Hertogenbosch) 

aan de Hoff van Hollantlaan 8 en heeft een 100% dochtermaatschappij Dona Re, gevestigd 

in Basel, Zwitserland.

 

1.2 Activiteiten

‘Donatus stelt zich ten doel om schadeverzekeringsovereenkomsten te sluiten met kerke-

lijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut 

beogende rechtspersonen en daaraan verbonden natuurlijke personen, alsmede met eige-

naren van (rijks)monumenten (zowel natuurlijke als rechtspersonen).

1.3 Groepsverhoudingen

De jaarcijfers van Dona Re zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van 

Donatus Verzekeringen.

1.4 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening en consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle maatschappijen opgenomen, waarin Donatus 

direct of indirect meer dan vijftig procent van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen in 

de Algemene Vergadering van aandeelhouders en die zijn te beschouwen als Groepsmaat-

schappijen. Consolidatie vindt plaats volgens de integrale methode.

1.5 Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 

het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Koersverschillen inzake effecten 

worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.  

ToelichtingToelichting behorende tot de geconsolideerde 
jaarrekening 2012
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2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

2.1 Algemeen

Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarden. Indien activa en passiva luiden in vreemde valuta heeft omrekening plaatsge-

vonden tegen de koersen per balansdatum. Valutaverschillen op liquide middelen worden 

in het resultaat verwerkt.

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 

zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  

2.3 Vreemde valuta

 Functionele valuta

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functio-

nele en presentatievaluta van Donatus Verzekeringen.

 Groepsmaatschappijen

De activa en passiva en de baten en lasten van de in de consolidatie op-

genomen buitenlandse deelneming luiden in Euro’s.

2.4 Terreinen en Gebouwen

De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde vermin-

derd met een afschrijving van 2,5% per jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De kos-

ten van (groot) onderhoud worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

2.5 Overige Terreinen en Gebouwen

De overige terreinen en gebouwen worden getaxeerd en gewaardeerd tegen marktwaarde. 

Op terreinen wordt niet afgeschreven. De kosten van (groot) onderhoud worden direct in 

de winst- en verliesrekening verwerkt. Waardeverschillen in de actuele waarde worden 

verwerkt via de winst- en verliesrekening.

2.6 Materiële vaste activa en immateriële vaste activa

Deze worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. De kosten van herstel worden 

direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.

2.7 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

De waardering van de deelnemingen vindt plaats tegen de netto vermogenswaarde, 

bepaald volgens de grondslagen van Donatus.

2.8 Effecten

 Aandelen en andere niet-vastrentende waarden

Alle aandelen worden geclassificeerd onder de vaste activa. Aandelen worden gewaardeerd 

op beurswaarde ultimo boekjaar. De ongerealiseerde koers- en valutaverschillen worden 

verwerkt in de herwaarderingsreserve, voor zover deze verschillen ultimo boekjaar per 

fonds een positieve reserve betreffen. Voor fondsen waarvan de beurswaarde lager is dan 

de kostprijs worden de ongerealiseerde verschillen in het resultaat verwerkt. Indien in 

latere periode de beurswaarde stijgt worden deze stijgingen tot het moment van verkoop 

als terugname waardevermindering in het resultaat verwerkt totdat de kostprijs bereikt is. 
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Gerealiseerde koersverschillen worden bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaar-

de en de kostprijs, danwel de boekwaarde indien die op het moment van verkoop lager is. 

Gerealiseerde koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht.

Directe beleggingsopbrengsten worden verantwoord in het jaar dat ze worden ontvangen.

 Obligaties

Obligaties die worden geclassificeerd onder de vaste activa, worden gewaardeerd op pari-

waarde (aflossingswaarde) ultimo boekjaar. Reverse Convertible obligaties worden gewaar-

deerd tegen de onderliggende beurswaarde van de aandelen. Het (dis)agio bij verkrijging van 

de obligaties wordt geactiveerd respectievelijk gepassiveerd en evenredig over de resterende 

looptijd van de obligaties ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat verantwoord. 

Deze (dis)agio staat verantwoord onder de overlopende activa of overlopende passiva. Gere-

aliseerde koers-en valutaverschillen bij verkoop worden rechtstreeks ten gunste respectieve-

lijk ten laste van het resultaat verantwoord. Ongerealiseerde valutaverschillen worden in het 

resultaat verwerkt. De couponrente wordt toegerekend waar het betrekking op heeft. Obliga-

ties die worden gerekend tot de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen marktwaarde 

ultimo boekjaar. Waarderingsverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

 Derivaten

Alle derivaten worden geclassificeerd onder de vaste activa. Derivaten worden gewaar-

deerd op reële waarde ultimo boekjaar. Verschillen in waardering worden ultimo boekjaar 

in het resultaat verwerkt. 

2.9 Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met moge-

lijke oninbaarheid.

2.10 Liquide middelen      

Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en banktegoeden die onmiddellijk 

opeisbaar zijn. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden.      

 

2.11 Bijzondere waardevermindering activa

Donatus beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aan-

wezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk 

is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare 

waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een 

bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 

de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een 

bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en 

verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het 

verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boek-

waarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou 

zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Bij 

financiële activa die gewaardeerd zijn tegen aflossingswaarde wordt de omvang van de bij-

zondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief 

en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de 

effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking 



van het instrument. Het waardeverminderingsverlies 

dat daarvoor opgenomen was, dient te worden terugge-

nomen indien de afname van de waardevermindering 

verband houdt met een objectieve gebeurtenis na af-

boeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het 

bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 

geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugna-

me, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere 

waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt

in de winst -en verliesrekening verwerkt.

2.12 Eigen vermogen      

 Algemene reserve      

De algemene reserve bestaat uit de vrije reserves waar het onverdeeld batig saldo van het 

boekjaar aan wordt toegevoegd.       

 Reserve omrekeningsverschillen      

De reserve omrekeningsverschillen is een wettelijke reserve waarin de omrekeningsver-

schillen van Dona Re worden verantwoord.        

 Voorgestelde premierestitutie      

Dit betreft de jaarlijkse premierestitutie die aan de leden zal worden betaald op basis van 

de beslissing door de Ledenraad over het in het boekjaar behaalde resultaat.   

    

 Herwaarderingsreserve      

De herwaarderingsreserve is een wettelijke reserve waarin de positieve, en in beperkte 

omstandigheden negatieve, herwaarderingen van aandelen worden verantwoord. Indien 

de herwaarderingen in de herwaarderingsreserve onder aftrek van relevant (latente) 

belastingverplichtingen zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen bruto 

ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De corresponderende vrijval van de 

(latente) belastingverplichtingen wordt onder de post belastingen op resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening ten laste van het resultaat gebracht.

2.13 Voorzieningen      

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die 

op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.   

       

 Technische Voorziening

De voorziening voor schaden betreft uitsluitend de schaden die tot en met 31 december 

van het boekjaar zijn opgetreden en waarvan de schadeomvang per balansdatum nog niet 

vaststaat. In de voorziening is mede begrepen een bedrag aan nog niet gemelde schaden 

(Incurred But Not Reported) en geleden schade waarvoor niet voldoende werd gemeld 

(Incurred But Not Enough Reported). De voorziening wordt per individuele post geschat 

en is inclusief de kosten verband houdende met de afwikkeling van de schade. Opbreng-

sten uit hoofde van verhaal worden niet meegenomen bij de bepaling van de voorziening 

voor schaden. Deze worden in aanmerking genomen bij realisatie. Het aandeel van her-

verzekeraars in de technische voorziening voor te betalen schaden is bepaald aan de hand 

van de lopende contracten en wordt op de balans in mindering gebracht op de technische 

voorziening.          
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 Pensioenvoorziening      

De Onderlinge Verzekeringmaatschappij Donatus kent een toegezegd-pensioenregeling. 

Onder deze regeling wordt een regeling verstaan waarbij aan de werknemers een pensioen 

wordt toegezegd, waar de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Premies 

worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Nog niet betaalde 

premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Voor bestaande verplichtingen 

(anders dan de te betalen premies) jegens werknemers wordt een voorziening opgenomen. 

Dit betreft een voorziening voor onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde indexaties en 

pensioenaanspraken. Toevoegingen aan en vrijval van pensioenvoorzieningen worden ten 

laste respectievelijk ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.   

       

 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

Dit betreft verplichtingen die voortvloeien uit de verschillen in waardering van activa en 

passiva in de jaarrekening en de fiscale waardering. Zij worden opgenomen voor nominale 

waarde waarbij wordt uitgegaan van het geldende belastingtarief passend bij de looptijd 

van de verplichtingen.       

       

 Voorziening jubileumuitkering

De Onderlinge Verzekeringmaatschappij Donatus kent een jubileumuitkering bij een 

ononderbroken dienstverband van 25 en 40 jaar. Onder deze regeling wordt een regeling 

verstaan waarbij aan de werknemers een extra uitkering wordt toegezegd, waar de hoogte 

afhankelijk is van salaris en fiscale mogelijkheden.      

3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat      

3.1 Algemeen     

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.      

     

3.2 Premies      

Onder geboekte premies wordt verstaan de aan leden in het boekjaar in rekening gebrachte 

premies. De premies hebben nagenoeg geheel betrekking op verzekeringsovereenkomsten 

met betrekking tot in Nederland gelegen risico’s.      

 

3.3 Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

zij betrekking hebben.      

3.4 Belasting naar de winst

Belasting naar de winst wordt bepaald op basis van de geldende belastingwetgeving en het 

nominale tarief. Aangezien bij de bepaling van de belastingdruk reeds rekening gehouden 

kan worden met de premierestitutie resteert een lage effectieve belastingdruk.   

    

3.5 Toerekening beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten vallen geheel in het technische resultaat.    

   



42

In nomine patris
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Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. 
Jezus zei: ‘Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.’ Het volk 
stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘Anderen heeft 
hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn 
uitverkorene! [Lucas 23:33-35]

Christelijk symbool bij uitstek is het Latijnse 
kruis: de lange staander met kortere dwarsbalk 
boven het midden. Het kruis waaraan Chris-
tus stierf, omhoog geheven en de mensen in zijn 
armen omvattend, domineert de symboliek in zo 
goed als alle christelijke gemeenten. Dat begint al 
bij de bouw en inrichting van de kerk zelf, waarbij 
het grondplan berust op de kruisvorm. Op, boven of 
bij het altaar - geplaatst in het hart van het kruis -
bevinden zich veelal monumentale crucifixen of 
eenvoudigere altaarkruisen. Kruisvormige marke-
ringen op de muren of zuilen van de kerk herin-

neren kerkgangers aan de wijding van het kerkgebouw en kruiswegstaties 
verbeelden de verlossende lijdensweg van Christus. Bij katholieken en ortho-
doxe christenen kreeg het belijden van het geloof in de heilige Drie-eenheid 
ook vorm in het slaan van een kruisteken: een onderdom-
peling in de liefde van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest.

Los van het Latijnse kruis zijn door de eeuwen heen tal 
van andere kruisvormen ontstaan. Het Russische Kruis 
met een kleine schuingeplaatste dwarsbalk onderin, ver-
wijzend naar een voetsteun. Het X-vormige Andreaskruis 
waaraan apostel Andreas de martelaarsdood gestorven 
zou zijn of juist de rechtopstaande vier even lange armen 
in het hemelse Griekse Kruis. Het Tau- of Antoniuskruis 
dat lijkt op de letter T, de laatste letter uit het Hebreeuwse 
alfabet. Of het kruis in zijn eenvoudigste verschijning: de 
Crux simplex. Slechts één paal - symbool voor de mar-
telpaal waaraan veroordeelden in vroeger tijden ter dood 
werden gebracht.

In nomine patrisIn nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
 In naam van de Vader, de Zoon en de Hei l ige Geest
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Toelichting op de Geconsolideerde Balans per 31 december 2012

Activa   2012    2011

A. IMMATERIELE VASTE ACTIVA   e			 	 	 e

1. Licenties software (extern aangeschaft)       

 Stand per 1 januari   107.337    115.657

 Investeringen   137.023    61.099

 Afschrijvingen   -86.818    -69.419

 

 Stand per 31 december   157.542    107.337

        

 Aanschafwaarde totaal   411.483    274.460

 Cumulatieve afschrijvingen   -253.941    -167.123

      

 Stand per 31 december   157.542    107.337

        

 Afschrijvingstermijn    3 jaar     3 jaar 

  De lineair berekende afschrijvingen zijn opgenomen in de bedrijfskosten.      

 

    2012    2011

B. BELEGGINGEN   

I. Terreinen en gebouwen   e			 	 	 e

1. In eigen gebruik       

        

 Stand per 1 januari   2.405.663    2.468.274

 Investeringen   0    0

 Afschrijvingen   -62.612    -62.611

 Duurzame waardevermindering   -303.051    0

 

 Stand per 31 december    2.040.000    2.405.663

        

 Lineair berekende afschrijving       

 Afschrijvingstermijn   40 jaar     40 jaar 

 Historische kostprijs    3.200.580     3.200.580 

        

 Huuropbrengst    186.000     201.000 

        

2. Overige terreinen en gebouwen       

        

 Stand per 1 januari    2.142.250    2.142.250

 Investeringen   0    101.420

 Afschrijving overige terreinen en gebouwen   0    -101.420

 

 Stand per 31 december    2.142.250    2.142.250

        

 Afschrijvingstermijn    0 jaar     0 jaar 

 Historische kostprijs   2.267.659    2.267.659

De actuele waarde van de Terreinen en Gebouwen in eigen gebruik bedraagt e 2.040.000.   

De actuele waarde van de overige Terreinen en Gebouwen is e 2.142.250.     

De laatste taxatie van de terreinen en gebouwen in eigen gebruik en het onroerend goed dateert uit 2012.
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   2012  2011

II. Overige financiële beleggingen  e	 		 e 

1. Aandelen en andere niet-vastrentende waarden        

 Balanswaarde per 1 januari  21.951.078  19.894.197

 Aankopen  3.014.739  4.245.055

   

   24.965.817  24.139.252

 Verkopen  -2.833.751  -783.094

   22.132.067  23.356.159

 Koers- en valutaverschillen  1.976.832  -1.405.081

 

 Balanswaarde per 31 december  24.108.899  21.951.078

         

 Aanschafwaarde per 31 december  20.722.378  21.672.963

         

        

 Karakter van aandelen  e	 		 e

 Directe beleggingen in aandelen  677.165  1.176.964

 Beleggingen in niet-beursgenoteerde hedgefunds  163.680  167.770

 Beleggingen in aandelen beleggingsfondsen  17.914.040  16.199.076

         

 Totaal karakter van aandelen  18.754.885  17.543.810

 Beleggingen in beleggingsfondsen die beleggen      

 in waarden met een vaste of van de rentestand        

 afhankelijke rente  5.354.014  4.407.268

 

 Totaal aandelen en andere niet vastrentende waarden  24.108.899  21.951.078

         

   2012  2011

2. Derivaten  e	 		 e

         

 Balanswaarde per 1 januari  0  1.500

 Aankopen  0  0

          

   0  1.500

 Verkopen  0  0

        

 Mutaties  0  1.500

 Koers- en valutaverschillen  0  -1.500

        

 Balanswaarde per 31 december  0  0

 

De post derivaten bestond uitsluitend uit derivaten die begrepen zijn in Fixplus beleggingen en die op basis van de 

ontwikkeling in een mandje indices kunnen leiden tot extra opbrengsten. 

S&P, DJ Euro Stoxx en de Nikkei zijn de indices die werden gevolgd.    
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* *

* *

   2012  2011

3. Obligaties en andere vastrentende waarden  		 		 	   

 Obligaties-niet behorend tot de handelsportefeuille e  e    

 Balanswaarde per 1 januari  42.516.182  38.602.182

 Herrubricering in obligaties voor handelsdoeleinden* 0  -1.500.000

 Aankopen  9.600.000  9.404.000

   52.116.182  46.506.182

 Verkopen en uitlotingen  -6.400.000  -3.990.000

 

   45.716.182  42.516.182

 Koers- en valutaverschillen  0  0

 

 Balanswaarde per 31 december  45.716.182  42.516.182

         

 Beurswaarde per 31 december  49.653.587  45.139.938

        

 

 Obligaties-aangehouden voor handelsdoeleinden  e	 		 e

         

 Balanswaarde per 1 januari  1.411.981  1.419.910

 Herrubricering in obligaties voor handelsdoeleinden* 0  1.500.000

 Aankopen  0  0

 

   1.411.981  2.919.910

 Verkopen en uitlotingen  -1.032.481  -1.200.173

   379.500  1.719.737

 Koers- en valutaverschillen  117.000  -307.756

 Balanswaarde per 31 december  496.500 * 1.411.981

         

 Aanschafwaarde per 31 december  496.750  1.944.500

         

       

 Andere vastrentende waarden  e	 		 e

         

 Balanswaarde per 1 januari  19.955  8.542

 Verstrekkingen  0  16.000

 

   19.955  24.542

 Aflossingen en afschrijvingen  -5.654  -4.587

 Balanswaarde per 31 december  14.301  19.955

         

 De rente op andere vastrentende waarden bedraagt 3,5% voor de hypotheek en 2,5%  voor de personeelslening.    

        

 Totaal obligaties en andere vastrentende waarden 46.226.983  43.948.118
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* 

    

  2012 2011  	 	

4. Deposito’s e e 

 

 Balanswaarde per 1 januari 800.000 1.600.000

 Herrubricering naar liquide middelen 0 -800.000

 Nieuwe transacties 0 0

 

  800.000 800.000

 Onttrekkingen -400.000 0

    

 Balanswaarde per 31 december 400.000 800.000

   

 Totaal overige financiële beleggingen 70.735.882 66.699.196

    

 

 TOTAAL BELEGGINGEN  74.918.132   71.247.109 

    

  	 		

 Verdeling overige financiële beleggingen naar het  e e 

 onderliggende karakter   

    

 Karakter van aandelen 18.754.885 17.543.810

 Derivaten 0 0

    

 Totaal zakelijke waarden 18.754.885 17.543.810

    

 Beleggingen in beleggingsfondsen die beleggen in   

 waarden met een vaste of van de rentestand   

 afhankelijke rente 5.354.014 4.407.268

 Obligaties en andere vastrentende waarden 46.226.983 43.948.118

 Deposito’s 400.000 800.000

 

 Totaal beleggingen met een rente karakter 51.980.997 49.155.386

    

 

 De beleggingsmix aandelen/vastrentend is naar onderliggend karakter van de aandelen:  

 - Aandelen 27% 26%

 - Vastrentend 73% 74%

C. VORDERINGEN    

I. Vorderingen uit verzekering      

 Dit betreffen de nog te ontvangen verzekeringspremies. Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan  

  één jaar. Donatus heeft geen voorziening voor oninbaarheid op deze vorderingen in mindering gebracht.  

   2012  2011

3. Obligaties en andere vastrentende waarden  		 		 	   

 Obligaties-niet behorend tot de handelsportefeuille e  e    

 Balanswaarde per 1 januari  42.516.182  38.602.182

 Herrubricering in obligaties voor handelsdoeleinden* 0  -1.500.000

 Aankopen  9.600.000  9.404.000

   52.116.182  46.506.182

 Verkopen en uitlotingen  -6.400.000  -3.990.000

 

   45.716.182  42.516.182

 Koers- en valutaverschillen  0  0

 

 Balanswaarde per 31 december  45.716.182  42.516.182

         

 Beurswaarde per 31 december  49.653.587  45.139.938

        

 

 Obligaties-aangehouden voor handelsdoeleinden  e	 		 e

         

 Balanswaarde per 1 januari  1.411.981  1.419.910

 Herrubricering in obligaties voor handelsdoeleinden* 0  1.500.000

 Aankopen  0  0

 

   1.411.981  2.919.910

 Verkopen en uitlotingen  -1.032.481  -1.200.173

   379.500  1.719.737

 Koers- en valutaverschillen  117.000  -307.756

 Balanswaarde per 31 december  496.500 * 1.411.981

         

 Aanschafwaarde per 31 december  496.750  1.944.500

         

       

 Andere vastrentende waarden  e	 		 e

         

 Balanswaarde per 1 januari  19.955  8.542

 Verstrekkingen  0  16.000

 

   19.955  24.542

 Aflossingen en afschrijvingen  -5.654  -4.587

 Balanswaarde per 31 december  14.301  19.955

         

 De rente op andere vastrentende waarden bedraagt 3,5% voor de hypotheek en 2,5%  voor de personeelslening.    

        

 Totaal obligaties en andere vastrentende waarden 46.226.983  43.948.118

Obligaties zijn te onderscheiden in a) obligaties met een vaste looptijd niet-behorend tot de handelsporte-

feuille (balanswaarde e 45.716.182) en b) obligaties aangehouden voor handelsdoeleinden (balanswaarde 

e 496.500). Wat betreft a): het beleid van Donatus is altijd erop gericht geweest om obligaties te kopen en aan 

te houden tot het einde van de looptijd. Er vindt derhalve geen actieve handel in deze beleggingen plaats, waar-

door een waardering tegen nominale waarde gerechtvaardigd is.  Dit is de bestendige gedragslijn in een lange 

reeks van jaren.
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II. Vordering uit herverzekering     

 Dit betreffen vorderingen inzake de herverzekeringscontracten van Dona Re op derde partijen. Alle vorderingen  

  hebben een looptijd van korter dan één jaar. Donatus heeft geen voorziening voor oninbaarheid op deze vorderingen  

 in mindering gebracht.     

III. Overige vorderingen     

1. Nog te ontvangen posten e 102.677 (2011: e 117.908)     

 Het betreft hier nog te ontvangen intrest en vorderingen op pensioenverzekeringen.   

2. Vooruitbetaalde bedragen e 1.920 (2011: e 96.547)     

 Het betreft hier vooruitbetaalde bedragen aan crediteuren voor reeds gemaakte kosten.  Per 31 december 2011 was  

 op deze rekening een vooruitbetaling van het jubileumboek verantwoord ad e 93.000,  dit is in 2012 niet van  toepassing. 

3. Vennootschapsbelasting -/- e 142.718 (2011: e 186.827)

 Per 31 december 2012 heeft Donatus geen vordering maar een schuld inzake de vennootschapsbelasting. Deze  

 schuld is verantwoord onder de overige schulden in de balans (belastingen en sociale lasten) en bedraagt e 142.718. 

   

D. OVERIGE ACTIVA	     

 

I. Materiële vaste activa 	e	 e	 e	 e

 Stand per 1 januari 128.344 330.723 326.414 785.481 

 Investeringen 108.672 27.641 131.370 267.683 

 Afschrijvingen 53.902 -61.348 -123.126 -238.376 

 Desinvesteringen 0 0 -27.973 -27.973 

 Stand per 31 december 183.114 297.016 306.685 786.815 

 Aanschafwaarde totaal 286.892 483.376 494.117 1.264.385 

 Cumulatieve afschrijvingen -103.778 -186.360 -187.432 -477.570 

 Stand per 31 december 183.114 297.016 306.685 786.815 

 

 Afschrijvingstermijn  3 jaar   tot 10 jaar   4 jaar   

  De afschrijvingen zijn opgenomen in de bedrijfskosten.  

 Wij beschouwen de boekwaarde gelijk aan de actuele waarde. 

  2012  2011  

II.  Liquide middelen     

  
e	 	 e

 Balanswaarde per 1 januari 2.974.474  6.412.450  

 Herrubricering van deposito’s 0  800.000  

 Mutaties boekjaar 2.031.100  -4.237.976  

 

 Balanswaarde per 31 december 5.005.574  2.974.474  

 

 Het saldo staat vrij ter beschikking.     

      

Informatie
verw.

apparatuur

Kantoor-
inventaris

Vervoer-
middelen

Totaal
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Passiva        

A. EIGEN VERMOGEN         

 Het verloop van het Eigen Vermogen wordt uiteengezet in de toelichting op de Enkelvoudige      

 balans van de Onderlinge Verzekeringmaatschappij Donatus.       

          

B. TECHNISCHE VOORZIENINGEN    2012  2011    

 

I.  Voor te betalen schaden   e	 	 e    

a). Bruto reserve brandverzekering         

 Stand per 1 januari   3.159.587  4.685.411

 Mutatie bruto reserve   796.527  -1.525.824

 Stand per 31 december   3.956.114  3.159.587

b). Aandeel herverzekeraars         

 Stand per 1 januari   -736.601  -1.353.447

 Mutatie bruto reserve   59.470  616.846

 Stand per 31 december   -677.131  -736.601

        

 Totaal technische voorzieningen    3.278.983  2.422.986

 De voorziening voor schaden is kortlopend van aard en korter dan 1 jaar.       

C. VOORZIENINGEN   2012  2011

    

	 	 	 	 e	 	 e

 1. Voor pensioenen   718.997   502.167

 2. Voor latente belastingen   3.429.725   2.858.609

 3. Overige   328.500   256.000

           

    4.477.222  3.616.776

 De overige voorzieningen zijn met name kortlopend van aard.       

 

 1. Voorziening pensioenen         

         

 Dit betreft een voorziening voor onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde pensioenaanspraken en indexaties.     

         
 Het verloop van de voorziening is als volgt:   2012  2011

    e	 	 e   
 Stand per 1 januari   387.000  208.000
 Mutatie voorziening    308.000  179.000
          
 Stand per 31 december   695.000  387.000
          
 Overige Pensioenen         
    e	 	 e

 Stand per 1 januari   115.167  123.218
 Vrijval voorziening overige pensioenen   -91.170  -8.051

 Stand per 31 december   23.997  115.167
          
 Totaal voorzieningen voor pensioenen   718.997  502.167
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 Er is een pensioenregeling voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of in dienst na  31 december 2005.

  Dit betreft een eindloonregeling met een opbouwpercentage van 2% per jaar over het salaris inclusief vakantiegeld   

 en dertiende maand minus de franchise ingaand vanaf  datum in dienst. Het nabestaandenpensioen is 70% van 

 het ouderdomspensioen.  Toegekende aanspraken op vroegpensioen zijn per 31 december 2005 vastgesteld alsof

 de werknemer op die datum uit dienst zou zijn getreden. De aanspraken worden geïndexeerd.  

 

 De pensioenverplichtingen bestaan uitsluitend uit verplichtingen inzake pensioenaanspraken.   

   

 De pensioenlasten zijn opgenomen in de bedrijfskosten.

 De pensioenregeling heeft een indexatie voor (in-)actieven gelijk aan de loonindex voor het  verzekeringsbedrijf dan

 wel de prijsindex indien deze hoger is, met een maximum van 4%.   

 Deze indexatie is bij de bepaling van de toegezegde rechten in aanmerking genomen.   

 In het kader van RJ 271 is een voorziening voor onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde  pensioenaanspraken en

 indexaties opgenomen ter grootte van e 695.000 (2011: e 387.000).   

    

   

2. Voorziening latente belastingen

  2012 2011

  e	 e

 Stand per 1 januari 2.858.609 2.909.034

 Mutatie latente vennootschapsbelasting  571.116 -50.425

    

 Stand per 31 december 3.429.725 2.858.609

    

 Deze voorziening heeft overwegend een langlopend karakter.   

    

   

3. Overige voorzieningen 2012 2011

	 	 e	 e

 Stand per 1 januari   256.000  35.000

 Dotatie  392.343  221.000

 Onttrekking -319.843  0

    

 Stand per 31 december * 328.500  256.000

    

    

   

* Er is een voorziening van e 0,3 miljoen opgenomen in verband met de verwachte   

 fiscale advieskosten inzake de procedure met de Belastingdienst.   
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D. SCHULDEN    

  2012 2011 

  E	 E

I. Schulden uit verzekering  9.721.245  10.090.807

II. Schulden uit herverzekering 407.303  174.610

III. Overige schulden  2.063.490  1.788.599

      

Totaal schulden  12.192.038  12.054.016

     

I. Schulden uit verzekering:    

 Dit is het bedrag van de nog aan verzekerden verschuldigde restitutie op de in vorige jaren  door hen betaalde pre- 

 mie. De schulden zijn kortlopend van aard (< 1jaar).    

E. Overlopende passiva    

  Onder de overlopende passiva zijn voornamelijk de rekening courant posities met de maatschappijen en tussenper-

sonen verantwoord. Daarnaast zijn hier diverse reserveringen voor toekomstige kosten verantwoord zoals de reser-

vering voor accountantskosten en de reservering voor vakantiedagen.    

 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN    

 Zekerheden kredietfaciliteit    

 De effectenportefeuille van Donatus die bij ABN AMRO Mees Pierson in bewaring is gegeven,  dient tevens tot  

 zekerheid van een kredietfaciliteit van maximaal e 1.000.000.    

 Pool Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden    

 Donatus staat garant voor een bedrag van e 219.637.    

 

 Fiscaal    

  Donatus heeft eind 2009 een brief ontvangen van de Belastingdienst. Deze brief heeft betrekking op een feiten-

onderzoek naar de relatie en contracten tussen Donatus en Dona Re sinds de oprichting in 2002. De discussie richt 

zich op de zakelijkheid van de relaties tussen de buitenlandse en nederlandse onderneming. De discussie met de 

Belastingdienst inzake de fiscale problematiek met betrekking tot Dona Re is in 2012 voortgezet. In 2012 is de schrif-

telijke procesgang verder gegaan. In oktober 2012 is deze zaak bij de Rechtbank van Breda door een meervoudige 

kamer behandeld. Deze rechtszitting is geschorst. Donatus is gevraagd nog een financiële onderbouwing te geven 

van de situatie voor het ontstaan van Dona Re, hetgeen in december is ingediend. Daarnaast heeft de Rechtbank een 

externe deskundige benoemd, vanwege de complexiteit van het vraagstuk, die de rechtbank moet adviseren over de 

zakelijkheid van de contracten. In 2013 zal dit proces verder vervolgd worden. Donatus is nochtans positief over de 

uitkomst van zo’n rechtszaak. 

De fiscus heeft, geen rekening houdend met de uitkomst van deze rechtszaak, reeds aanslagen aan Donatus toe-

gestuurd over de resultaten van Dona Re over de jaren 2005 tot en met 2008 voor een totaal bedrag van e 4,3 

miljoen (inclusief naheffingsrente en boetes). Daarnaast heeft Donatus in 2012 een vooraankondiging ontvangen 

van de Belastingdienst voor aanslagen die zij wil gaan opleggen over de jaren 2009 en 2010 voor een bedrag van 

e 1,9 miljoen (inclusief boetes en heffingsrente). Omdat Donatus zich niet kan vinden in de standpunten van de 

fiscus, heeft zij bezwaar aangetekend tegen deze (voorgenomen) aanslagen, en erkent zij deze niet als verplich-

ting. Omdat de rechtszaak per 31 december 2012 nog niet is afgerond verwacht Donatus ook over de jaren 2011 

en 2012 aanslagen te kunnen ontvangen die naar verwachting in totaal een bedrag van e 0,8 miljoen (inclusief 

heffingsrente) zullen bedragen.
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Cruci dum spiro fido
Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de 
Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ont-
zetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken 
van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn enge-
len uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen 
uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de 
hemelkoepel tot het andere. [Matteüs 24:30-31]

In welke vorm dan ook, het kruissymbool is niet meer weg te denken uit onze 
moderne wereld. We plaatsen kruisvormige grafstenen op onze begraafplaat-
sen en gedenkkruisjes langs wegen om overleden dierbaren te herdenken. We 
markeren de hoogste bergtoppen met een kruis of slaan een kruisje na een 
belangrijke goal op het voetbalveld. Moedigen of onbaatzuchtigen worden voor 
hun verdiensten geridderd met een erekruis. En internationaal staat het kruis 
symbool voor hulpverlening aan en de bescherming van mensen in nood.

Zelfs al in de vroegste culturen van vóór onze jaartelling symboliseerde het 
kruis de vereniging van hemel en aarde en de vier hemelrichtingen. Een vier-
deling die verwijst naar 
de harmonie in de schep-
ping en soms bijna on-
zichtbaar deel uitmaakt 
van onze maatschappij. 
Zo diende het kruis als 
architectonische grond-
vorm voor de aanleg van 
talrijke steden, waaron-
der Rome. Sinds men-
senheugenis verbindt het kruis de mens met het 
hogere. Tot op de laatste dag bij de terugkeer van 
de mensenzoon, wanneer het kruis het teken zal 
zijn. ‘Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar 
worden dat de komst van de Mensenzoon aan-
kondigt.’

Cruci dum spiro fido
 Op het kruis ver trouw ik, zolang ik adem
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Cruci dum spiro fido
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Toelichting op de Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 
over het boekjaar 2012

 Verdiende premies eigen rekening  

 De bruto verzekeringspremies zijn voorts naar de belangrijkste verzekeringsactiviteiten te onderscheiden:  

  
     2012  2011

 Branche Brand    26.217.269    24.744.896 

 Branche Ongevallen    144.000    146.551 

 Herverzekeringspremies van derden    1.002.974    1.516.869 

  

 
Totaal    27.364.243    26.408.316 

A. Overige baten eigen rekening      

  Het betreft hier met name resultaten uit verkoop van materiële activa en afrekeningen van vennootschapsbelasting 

 van voorgaande boekjaren.      

       

 Provisie, winsten van herverzekeraars      

  Dit betreft de provisie die Donatus heeft ontvangen uit hoofde van de herverzekeringscontracten die Dona Re 

 met externe herverzekeraars heeft afgesloten.      

B.  Schaden eigen rekening      

 In de schaden eigen rekening is een bedrag uit hoofde van uitloop voorgaande jaren  ad E 494.000 begrepen.   

       

 Uitloop technische voorziening na herverzekering (geconsolideerd).      

       

   boekjaren  boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar Uitloop in

  x E 1000 voor 2008  2008 2009 2010 2011 2012

 Uitloop in 2008 435     

 Uitloop in 2009 54  713    

 Uitloop in 2010 17  -74 119   

 Uitloop in 2011 24  36 -1 442    

  Uitloop in 2012 -3  4 -47 93 447 494

 

 Totaal 527  679 71 535 447 494

 Technisch resultaat in boekjaar   2.823 13.962 10.803 10.778

 in percentage   24% 1% 5% 4% 
       

 Uitloop technische voorziening voor herverzekering (enkelvoudig).      

       

  x E 1000 boekjaren  boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar Uitloop in
   voor 2008  2008 2009 2010 2011 2012

 Uitloop in 2008 589     

 Uitloop in 2009 50  605    

 Uitloop in 2010 17  -89 165   

 Uitloop in 2011 25  54 12 529  

 Uitloop in 2012 -3  2 -23 181 536 693

      
 Totaal 678  572 154 710 536 693

 
Technisch resultaat in boekjaar   2.593 13.546 10.586 10.578 

 in percentage   22% 1% 7% 5%  
        

  De hoge uitloop over het boekjaar 2008 wordt veroorzaakt omdat het schadebedrag voor een aanzienlijke brand 

 aan een  verzekerd gebouw in eerste instantie te voorzichtig was ingeschat. Naarmate er meer informatie werd 

 verkregen  over deze brandschade is een deel van de reservering vrij gevallen.     

  De uitloop over alle andere jaren bevat geen expliciete schaden waarbij een grote uitloop is ontstaan.   
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C. Bedrijfskosten 2012  2011

 		 e	 		 e

 Betaalde provisies 258.589  275.092
 Personeelskosten 4.399.562  4.274.812
 Afschrijving bedrijfsmiddelen 338.336  278.466
 Huisvestingskosten 299.557  356.464
 Overige kosten* 2.540.636  1.826.193

 Totaal bedrijfskosten 7.836.680  7.011.027
      

 *   De stijging van de overige kosten wordt veroorzaakt door de hoge fiscale advieskosten, hogere acquisitie-
 kosten  met name in verband met het jubileumjaar en de kosten die zijn ontstaan als gevolg van de wijziging van 
 het  percentage assurantiebelasting in maart 2011, waarbij Donatus een deel van deze kosten voor eigen 
 rekening heeft genomen in plaats van deze door te belasten aan haar leden.     

 		 e	 		 e

 Aan salarissen personeel 2.266.588  2.113.964
 Aan pensioenpremies personeel 1.325.200  1.335.445
 Aan overige sociale lasten personeel 313.835  282.228
 Overige kosten personeel 493.939  543.175
      
 
 Totaal personeelskosten 4.399.562  4.274.812
      

 		 e	 		 e

 Onder de personeelskosten is mede begrepen:     
 bezoldiging (oud-)bestuurders    
 - Salarissen bestuurders 322.996  286.169
 - Pensioenen (oud-)bestuurders 732.177  726.063
       
 
 Totaal bezoldiging (oud-)bestuurders 1.055.173  1.012.232
      

 Bezoldiging Raad van Commissarissen en Ledenraad 179.432  218.874
      

 In 2012 waren er gemiddeld 43 mensen in dienst (39 fte’s).

D. Andere baten     
 
 De post Andere baten bestaat uitsluitend uit het resultaat uit assurantiebemiddeling.    
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E. Totaalresultaat 2012  2011

 		 e	 		 e

 Resultaat boekjaar 11.874.237  11.475.604

 Mutatie premierestitutie -9.448.002  -10.077.293

 Vrijval herwaarderingsreserve bij verkoop aandelen 10.728  0

 Ongerealiseerd resultaat mutatie herwaarderingsreserve -183.658  -722.362

 Mutatie reserve omrekeningsverschillen -81.257  402.043

  

  2.172.048  1.077.992

    

    

 Solvabiliteit - Donatus enkelvoudig 2012  2011

    

	 	 e	 		 e

 Vereiste wettelijke solvabiliteit* 3.179.000  2.867.000

    

 Aanwezige solvabiliteit 26.371.539  24.297.062

    

 Vereiste interne solvabiliteit (door bestuur) 20.200.000  19.600.000

 

    

* Dit betreft de aan De Nederlandsche Bank gerapporteerde vereiste solvabiliteit. 

  Het Bestuur heeft sinds 2008 een nieuw uitgangspunt gekozen om de minimaal door het Bestuur vereiste 

solvabiliteit te bepalen. Dit uitgangspunt is gebaseerd op een worse case scenario waarin sprake is van de 

volgende gebeurtenissen:    

 

- Beleggingsrisico: de aandelenkoersen dalen met 50% en een bedrijfsobligatie met een nominale waarde van 

 1 miljoen euro wordt niet afgelost door een faillissement.    

     

-  Schaderisico: het volledige eigen behoud wordt aangesproken door 3 grote brandschaden en 1 grote storm-

schade. Daarnaast wordt van een schadejaar uitgegaan met veel kleine schaden (totaal bruto schaden van 

 6 miljoen) die het eigen behoud niet overtreffen.    

    

 Om deze risico’s te dekken heeft Donatus een vereiste solvabiliteit nodig van E 20,2 miljoen.   

     

  Omdat de deelneming onderhevig is aan de Toezichtwetgeving in het land van vestiging is de waarde van de 

deelneming bij het bepalen van de solvabiliteit buiten beschouwing gelaten.    

    



      

 Belastingen 2012  2011

I. Belastingdruk     

   
 Nominaal 23,2%  22,3%
 Effectief 3,2%  2,0%
      
   
  
 Het verschil tussen de effectieve en nominale belastingdruk wordt met name veroorzaakt door de  
 premierestitutie.     
   
      
  2012  2011
 
II. Latent en acuut e	 		 e  

      
 Latente vennootschapsbelasting 3.429.725  2.858.609
 Verschuldigde vennootschapsbelasting (acuut) 276.484  0
 
       
  3.706.209  2.858.609
      
 
  
 Honoraria accountant 2012  2011  
     
  e	 		 e

 Controle opdrachten Donatus  135.699    172.610 
 Controle opdrachten Dona Re 65.710    1.606 
 Fiscale werkzaamheden 75.760    38.497 
 Fiscale advisering 422.343    174.289 
      
  699.512    387.002 
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Financiële instrumentenFinanciële instrumenten en risicobeheersing

Risicoparagraaf: Risicomanagement Donatus Nederland 

Algemeen

Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a. is onderworpen aan Europese Richt-

lijnen, waarvan de naleving getoetst wordt door De Nederlandsche Bank (DNB). 

Solvency II is een Kaderrichtlijn waarin alle bestaande Europese Richtlijnen voor het 

verzekeringsbedrijf opgenomen worden. Solvency II schrijft onder meer voor dat een ver-

zekeraar moet beschikken over een doeltreffend Governancesysteem dat voor een gezonde 

en prudente bedrijfsvoering zorgt. De inwerkingtreding van deze Kaderrichtlijn per 

1 januari 2014 zal naar verwachting worden uitgesteld tot 1 januari 2016.

Donatus vindt het, mede in het kader van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, van 

belang dat haar bedrijfsstrategie is afgestemd op het voldoen aan Governance. Donatus 

waarborgt de samenhang en transparantie in het bestuur en toezicht van haar organisatie 

met het oog op een efficiënte en effectieve realisatie van haar beleidsdoelstellingen. 

Risicomanagement Donatus

Het risicomanagement binnen Donatus omvat zowel het algemene risicobeleid dat wordt 

gemonitord middels het RisicoManagementRaamwerk, als de ontwikkeling en het beheer 

van de risicomodellen op basis van Solvency II.

Donatus heeft haar risicoprofiel beschreven aan de hand van de Financiële Instellingen 

Risicoanalyse Methode (FIRM-model), welk model is ontwikkeld door De Nederlandsche 

Bank. Het risicoprofiel van Donatus is opgenomen in een RisicoManagementRaamwerk 

wat periodiek wordt beoordeeld door de projectgroep Risicobeleid. Deze projectgroep is 

zodanig samengesteld dat naast de risicomanager de diverse functies binnen Donatus

hierin vertegenwoordigd zijn (Directie, Hoofd Operations & Ontwikkeling, Financieel 

Controller). Het RisicoManagementRaamwerk van Donatus visualiseert de mate waarin de 

risico’s van invloed zijn op haar organisatie. Dit raamwerk biedt Donatus ondersteuning om 

de juiste beheersmaatregelen te bepalen, waarna vervolgens beoordeeld wordt of Donatus 

de resterende risico’s accepteert. 

Solvency II vereist dat verzekeraars als onderdeel van het Governancesysteem voorzien in 

een Risk Managementsysteem (waaronder de ORSA), hetgeen onder meer de beschrijving 

van het risicoprofiel van de onderneming dient te bevatten. Daar Donatus wil voldoen aan 

Governance heeft zij besloten om vrijwillig deel te nemen aan de door DNB georgani-

seerde ORSA oefening 2012. 

ORSA oefening 2012

In het kader van het Risk Managementsysteem vereist Solvency II dat elke verzekeraar 

haar eigen risico en haar solvabiliteit beoordeelt. De verzekeraar dient haar algehele 

solvabiliteitsbehoefte vast te stellen aan de hand van die risico’s waaraan zij blootstaat 

dan wel (in de toekomst) zou kunnen blootstaan. De verzekeraar behoort vervolgens te 

waarborgen dat zij over voldoende kapitaal beschikt om in haar algehele solvabiliteits-

behoefte te kunnen voorzien. Deze beoordeling vindt plaats in een ‘Own Risk and Solvency 

Assessment’ (ORSA).
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Donatus heeft met de ORSA oefening inzicht verkregen in de wijze waarop de bedrijfsvoe-

ring van Donatus dient te worden aangepast om in 2013 een ORSA te kunnen uitvoeren. 

De risicomanager van Donatus heeft een Stappenplan ORSA ontwikkeld, waardoor inzicht 

is verkregen in de stappen waaruit een ORSA bestaat en in de manier waarop Donatus 

deze stappen borgt in haar bedrijfsvoering. Donatus heeft capaciteit vrij gemaakt voor de 

implementatie van de ORSA door het oprichten van de projectgroep Solvency II, bestaan-

de uit de Directie, de risicomanager, de Financieel Controller en het Hoofd Operations & 

Ontwikkeling. 

Donatus heeft de resultaten van de ORSA oefening 2012 gerapporteerd aan DNB. In de 

loop van 2013 wordt een terugkoppeling van DNB verwacht.

RisicoManagementRaamwerk

Donatus heeft in 2011 het RisicoManagementRaamwerk opgesteld om inzicht te verkrijgen 

in de risico’s die zij loopt op de diverse aandachtsgebieden, inclusief een overzicht van de 

noodzakelijke (beheers)maatregelen om deze risico’s te mitigeren. In 2012 heeft Donatus 

dit RisicoManagementRaamwerk geactualiseerd en geoptimaliseerd. In onderstaande is 

een overzicht opgenomen van de risico’s en de gerealiseerde beheersmaatregelen. Onder 

deze beheersmaatregelen zijn tevens de structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering 

van Donatus opgenomen die een bijdrage leveren aan het voorkomen en/of beperken van 

deze risico’s.

1. Omgeving- en strategisch risico 

De laatste veertig jaar is de samenleving grondig veranderd. Individualisering, ontzuiling, 

secularisering, ontkerkelijking en de ontwikkeling naar een multiculturele samenleving. 

Geloof en kerkgang hebben aan belang ingeboet. Dientengevolge is ook de financiële 

positie van vele kerken verslechterd. Kerken gaan deze ontwikkelingen te lijf door fusies, 

samenwerking, verkoop en sloop van hun bezittingen. De komende 10 jaar worden mini-

maal 1000 kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken. Het omgeving- en strategisch risico 

omvat het risico van afname van de klantenportefeuille van Donatus als gevolg van buiten 

Donatus komende veranderingen op het gebied van concurrentieverhoudingen, belang-

hebbenden, reputatie en ondernemingsklimaat.

Beheersmaatregelen:

•  De Directie van Donatus heeft in 2009 de strategische richting van Donatus bepaald en 

verwoord in het Beleidsplan 2010-2015: 

  Donatus dé kerken en monumentenverzekeraar van Nederland.

•  Hiertoe heeft Donatus onder meer een afdeling Monumenten ingericht en de monu-

mentenverzekeringen Comfort, Royaal en Subliem ontwikkeld. Inmiddels omvatten deze 

monumentenverzekeringen bijna 5% van de gehele verzekeringsportefeuille.

•  Medewerkers worden geïnformeerd over ontwikkelingen in de klantenportefeuille van 

Donatus. Zo is een medewerkersbijeenkomst georganiseerd teneinde het risicobewust-

zijn van de medewerkers van Donatus te stimuleren. Twee leden van de Raad van Com-

missarissen van Donatus, welke leden tevens econoom zijn bij Bisdommen in Nederland, 

hebben een toelichting gegeven op toekomstige onttrekkingen van kerkgebouwen aan 

de eredienst.

• Donatus stuurt actief op het behoud van herbestemde kerk- en kloostergebouwen.
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2. IT-risico 

De bedrijfsvoering van Donatus vindt voor een belangrijk deel plaats met inzet van Infor-

matie Technologie (IT). Het IT-risico omvat het risico dat de IT-infrastructuur en IT-archi-

tectuur van Donatus de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening onvoldoende integer 

dan wel niet continue ondersteunt of onvoldoende beveiligt. 

Beheersmaatregelen:

• Het primaire softwarepakket van Donatus is geactualiseerd.

• De IT-infrastructuur van Donatus is deels vervangen (serverpark). 

• Donatus is gestart met vernieuwen van ondersteunende apparatuur (hardware).

• Donatus heeft het software- en licentiebeheer van haar organisatie in kaart gebracht.

• Donatus heeft haar IT-uitwijkmogelijkheid succesvol getest.

•  Donatus voldoet aan de door Microsoft opgestelde richtlijn voor een beveiligde toepas-

sing van de besturingssoftware Windows.

•  Een Changemanagementprocedure is in ontwikkeling, teneinde IT-veranderingstrajec-

ten te optimaliseren. 

•  Donatus is gestart met het formaliseren van het beleid en de procedures inzake de IT-

infrastructuur en IT-architectuur van Donatus. Hiermee worden haar bedrijfsprocessen 

en haar informatievoorziening ondersteund en beveiligd.

•  Tijdens en na afloop van verbouwingen zijn beveiligingsmaatregelen in kaart gebracht 

en getroffen, zodat informatiebeveiliging en continuïteit van de bedrijfsvoering zijn ge-

waarborgd.

3. Operationeel risico 

Om grip te verkrijgen op en vertrouwen te krijgen in het bereiken van de bedrijfsdoelstel-

lingen, is het noodzakelijk dat Donatus het strategisch beleid adequaat verankert in alle 

geledingen van haar organisatie. Het operationeel risico omvat het risico dat de procesin-

richting binnen Donatus dan wel de procesuitvoering door Donatus, ondoelmatig of onvol-

doende doeltreffend plaats vindt.

Beheersmaatregelen:

•  Donatus heeft het bedrijfsontwerp geactualiseerd. Het bedrijfsontwerp visualiseert de 

scheiding van verantwoordelijkheden.

•  De managementinformatie is verder verbeterd, waardoor de stuurinformatie beter aan-

sluit op het beleidsplan. 

•  De klachtenprocedure is, mede ter ondersteuning van het klantbelang, verbeterd. 

 Donatus ziet iedere uiting van ontevredenheid als een kans om haar bedrijfsvoering te  

 verbeteren.

•  Het managementteam van Donatus is versterkt met een Hoofd Financiën & Control 

 (Financieel Controller) en een nieuw Hoofd Taxaties & Expertise. 

•  Donatus blijft actief sturen op het inzetten van de juiste mensen met de juiste capacitei-

ten op de juiste plekken in haar organisatie.

4. Juridisch- en compliancerisico 

Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a. is onderworpen aan Europese en Ne-

derlandse wet- en regelgeving. Het juridisch- en compliancerisico omvat het risico dat 

Donatus niet tijdig en adequaat inspeelt op wijzigingen in wet- en regelgeving dan wel niet 

tijdig en adequaat de naleving van wet- en regelgeving in haar organisatie afdwingt.
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Beheersmaatregelen:

•  Donatus heeft deelgenomen aan de verplichte Parallel Run door haar financiële positie te 

berekenen conform de verwachte uitgangspunten van Solvency II en hierover te rapporteren 

aan DNB. 

•  Donatus heeft in het licht van Solvency II vrijwillig deelgenomen aan de door DNB georgani-

seerde ORSA oefening.

•  De Raad van Commissarissen, de Directie, een vertegenwoordiging van het Management Team 

en de risicomanager hebben bijeenkomsten op het gebied van Solvency II bijgewoond, om te 

anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

•  Donatus heeft de wijze waarop zij de gedragscode Governance Principes Verzekeraars naleeft, 

beschreven in het document ‘Governance Principes Donatus’. Dit 

document is beschikbaar op haar website.

•  Het Beloningsbeleid van Donatus, dat reeds voldeed aan de 

 Governance Principes Verzekeraars, is geformaliseerd.

•  De complianceofficer rapporteert en adviseert jaarlijks in de 

vorm van een compliance rapportage aan de Directie en Raad 

van Commissarissen van Donatus ten aanzien van de mate van 

naleving van de voor Donatus van toepassing zijnde wet- en 

 regelgeving. 
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5. Integriteitrisico 

Het risico dat de integriteit van Donatus wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, 

onethische gedragingen van haar organisatie, veroorzaakt door haar medewerkers dan wel 

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

opgestelde normen.

Beheersmaatregelen:

•  In 2012 is een Klokkenluidersregeling geïmplementeerd.

•  Uitgebreide Pre-Employment Screening.

•  Hanteren van Geheimhoudingsbepalingen.

•  Naleven van Gedragscode Belangenverstrengeling en Beleid Gewenste Omgangs-

 vormen.

•  Door toepassing van functiescheiding in de processen wordt het risico op interne fraude 

gemitigeerd.

•  Donatus hanteert het door haar opgestelde incidentenbeleid. 

 

6. Verzekeringstechnisch risico

Het verzekeringstechnisch risico omvat het risico dat uitkeringen (nu dan wel in de toe-

komst) niet gefinancierd kunnen worden vanuit premie en/of beleggingsinkomsten als 

gevolg van enerzijds onjuiste en/of onvolledige (technische) aannames en grondslagen bij 

de ontwikkeling en premiestelling van het product en anderzijds als gevolg van onjuiste 

verzekerde waarden op de polis.

Donatus hanteert de stelregel dat in geval van schade geen beroep wordt gedaan op 

onderverzekering, nu de waarden van de eigendommen van haar leden worden vastgesteld 

grotendeels door de eigen buitendienst van Donatus. Deze bedrijfsstrategie van Donatus 

resulteert in een risico op het ontstaan van een onaanvaardbaar verschil tussen de werkelijke 

waarde van eigendommen en de op de polis vermelde waarde van diezelfde eigendommen.

Beheersmaatregelen:

•  Donatus heeft haar bedrijfsstrategie afgestemd op haar risicobereidheid: 

 o  Donatus begeeft zich in een nichemarkt, want is specialist in het verzekeren van 

   kerken, kerkelijke eigendommen en monumenten. 

 o  De schadeverzekeringsportefeuille van Donatus bestaat grotendeels uit verzekerin-

gen welke behoren tot de branche Brand.

 o  Donatus treedt hoofdzakelijk op als direct-writer.

•  Donatus past een prudent herverzekeringsbeleid toe, welk beleid in overeenstemming 

is met de risicobereidheid van Donatus. Het herverzekeringsbeleid wordt jaarlijks geijkt 

aan de opbouw van de verzekeringsportefeuille van Donatus. 

 o  Het herverzekeringsbeleid voorziet onder meer in het herverzekeren van schaden als 

gevolg van een catastrofe zoals storm (op basis van een frequentie van 1 keer in de 

200 jaar) en terrorisme (via pool van NHT).

 o  Het eigen behoud van Donatus wordt gekozen in overeenstemming met de omvang 

van de diverse portefeuilles. Het netto eigen behoud van Donatus Nederland voor 

brand en catastrofe per risico bedraagt € 1,4 miljoen.

 o  Donatus laat Willes Re jaarlijks een review uitvoeren op de samenstelling van de her-

verzekeringsportefeuille.

 o  Zeer grote risico’s worden vanuit risicoperspectief op individuele basis herverzekerd.

 o  Het risico van de schadeportefeuille van Donatus is verspreid over geheel Nederland. 

Het conflagratierisico dat zich daarbij kan voordoen is in de herverzekeringscontrac-

ten opgenomen.
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 o  Donatus heeft haar herverzekeringscontracten ondergebracht bij haar dochter 

   Dona Re in Zwitserland. Dona Re brengt een deel van de herverzekeringen onder bij  

     een panel van minimaal A-rated (Standard & Poors) herverzekeraars.

•  Donatus heeft zich aangesloten bij de VerzekeringsRing. Deze heeft een signalerende 

functie voor verzekeraars ter bestrijding van fraude en criminaliteit. Donatus heeft een 

gedragscode en waarborgen binnen de interne processen (bijvoorbeeld functiescheiding 

bij fiattering) die de mogelijkheid van interne fraude verkleinen en fraudegevallen detec-

teren. Voorkomende fraudegevallen worden actief opgepakt door het Management Team 

van Donatus. 

•  Donatus treft een financiële, technische voorziening op haar balans ten behoeve van 

IBNR (Incurred but not reported) inclusief IBNER (Incurred but not enough reported). 

Dit betreft voorzieningen voor nagemelde schaden en niet hoog genoeg gereserveerde 

schaden. Regelmatig wordt een toereikendheidstoets uitgevoerd op de gevormde schade-

voorzieningen (dossiervoorzieningen plus IBNR).

•  Donatus is geen lid van het Verbond van Verzekeraars en is daarom niet gebonden aan de 

voor de leden van het Verbond geldende, beperkende regresregelingen tussen brandver-

zekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars. Het staat Donatus derhalve vrij om regres 

te plegen conform de wet. Donatus heeft daartoe Regresbeleid opgesteld, zodat de moge-

lijkheden om schaden op derden te verhalen optimaal worden benut.

•  Donatus heeft een systeem ontwikkeld en in gebruik genomen waarmee zij kan bewaken 

dat kerkgebouwen eens per 15 jaar worden getaxeerd. Voor een aantal andere doelgroe-

pen is gestart met het wegwerken van de achterstand in hertaxaties. Inmiddels is de 

achterstand in hertaxaties gehalveerd ten opzichte van primo 2010.

Een aantal kengetallen ten aanzien van het verzeke-

ringstechnisch risico zijn:

•  De totale bruto geboekte premie bedraagt in 2012 

  € 27,4 miljoen (in 2011 € 26,4 miljoen).

•  De bruto loss ratio is de verhouding tussen de bruto 

geleden schadelast (geboekte bruto schade plus de 

mutatie van de bruto voorziening) en de bruto ge-

boekte premie. Deze bedroeg in 2012 21,3% (16,9% 

in 2011). In de gehele periode 2001 t/m 2012 be-

droeg deze ratio 27,1%.

•  De bruto combined ratio is de bruto geleden schade-

last plus de bedrijfskosten gedeeld door de bruto 

geboekte premie. Deze ratio bedroeg in 2012 49,9% 

(in 2011 43,5%).

7. Kredietrisico 

Donatus gaat contractuele verbindingen aan met 

zowel leden, alsook tussenpersonen en financiële 

instellingen. Het kredietrisico omvat het risico dat 

een tegenpartij contractuele of andere overeengeko-

men verplichtingen (waaronder verstrekte kredieten, 

leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet 

nakomt al dan niet als gevolg van het aan restricties 

onderhevig zijn van buitenlandse betalingen.



65Jaarverslag Donatus Verzekeringen 2012

Beheersmaatregelen:

•  De liquide middelen staan uit bij financiële instellingen met minimaal een A-Rating.

•  Donatus past een prudent beleggingsbeleid toe wat staat beschreven in het, in 2012 her-

ziene en door de Raad van Commissarissen vastgestelde, Beleggingsstatuut. Periodiek 

wordt de naleving van dit beleid getoetst door de Beleggingscommissie. Afwijkingen wor-

den besproken in de Beleggingscommissie van Donatus en met vertegenwoordigers van 

de bank, waarbij vervolgacties kunnen worden ondernomen. In figuur 1 is een overzicht 

opgenomen van de wijze waarop de vastrentende beleggingsportefeuille is belegd per 31 

december 2012. Hieruit blijkt dat in 2012 uitvoering is gegeven aan het beleggingsbeleid 

om voornamelijk te beleggen in vastrentende waarden met een rating A of hoger.

•  De herverzekeringsdochter Dona Re brengt een deel van haar risico’s onder bij een sta-

biel panel van circa 15 herverzekeraars met een minimale A-Rating. 

 Zodra een lid van het panel niet langer voldoet aan deze bepaling wordt dit besproken  

 door de Directie van Dona Re met de Verwaltungsrat van Dona Re, opdat vervolgacties  

 ondernomen kunnen worden.

•  Donatus hanteert een stringent debiteurenbeleid.

Figuur 1: Verdeling van de vastrentende beleggingsportefeuille naar credit rating
 

 Credit rating 2012 2012 2011 2011

   E % E %

AAAA  25.200.000  54,5   21.850.000        49,7 

AA      15.058.681  32,6    13.791.682        31,4 

A      4.954.000  10,7    3.850.000         8,8 

BBB (*)       500.000  1,1      789.981         1,8 

<BBB               -                -                -             -  

Overig (**)       500.000      1,1     3.646.500         8,3 

Totaal     46.212.681  100,0    43.928.163  100

De verdeling van de vastrentende beleggingsportefeuille naar credit rating is primair ge-

baseerd op credit ratings welke beschikbaar zijn gesteld door Standard & Poor’s en indien 

niet beschikbaar op basis van de credit ratings die beschikbaar zijn gesteld door Moody’s. 

*De obligatie met een BBB rating betreft een obligatie van de SNS Bank die Dona Re in 

haar portefeuille had per 31-12-2012. Deze is in januari 2013 tegen gunstige omstandighe-

den verkocht. 

**De obligatie genoteerd onder overig, betreft een vastrentende belegging bij ABN waar-

voor de financiële instelling geen rating heeft aangevraagd. 

 

8. Marktrisico 

Het marktrisico is het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare finan-

ciële instrumenten. Donatus heeft een beleggingsportefeuille welke onder meer bestaat uit 

verhandelbare financiële instrumenten binnen een (handels)portefeuille. 

Beheersmaatregelen:

•   Donatus past een prudent beleggingsbeleid toe, welke periodiek wordt getoetst door de 

beleggingscommissie. 



•   Donatus hanteert het volgende beleid met betrekking tot Financiële Instrumenten. 

 Financiële instrumenten worden door Donatus slechts ingezet voor handelsdoeleinden  

 dan wel voor investeringsdoeleinden, teneinde haar financiële positie te kunnen verbe- 

 teren. 

 Donatus zet geen financiële instrumenten in ten behoeve van het afdekken van finan-

 ciële risico’s, daar deze instrumenten andere en veelal grotere risico’s met zich mee kun-

 nen brengen. Het beleggingsstatuut is in 2012 dienovereenkomstig aangepast.

•  Donatus wint bij de bank advies in ten aanzien van mutaties in de beleggingsportefeuille 

opdat de strategische beleggingsmix adequaat wordt gewaarborgd.

•  In toenemende mate wordt belegd in verhandelbare beleggingsfondsen, zoals indextrac-

kers.

9. Matching-, rente-, valuta en liquiditeitsrisico 

Donatus loopt het risico dat haar bezittingen en/of verplichtingen worden beïnvloed door 

ontwikkelingen in de rente, valuta of liquiditeitsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn ontwikke-

lingen in de rentevoet, rente typische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden 

en in- of deflatie. Hierdoor bestaat het risico dat Donatus minder gemakkelijk aan haar 

betalingsverplichtingen kan voldoen. 

Beheersmaatregelen:

•  Donatus past een prudent beleggingsbeleid toe, welke periodiek wordt getoetst door de 

beleggingscommissie. Het beleggingsbeleid bepaalt onder meer dat het merendeel van de 

obligaties aangehouden moet worden tot het einde van de looptijd, opdat het verwachte 

rendement overeenstemt met het gerealiseerde rendement en er weinig effect is van tus-

sentijdse waardedalingen. Het beleggingsbeleid is tevens dusdanig opgesteld dat in voor-

komende gevallen activa omgezet kunnen worden in liquide middelen opdat Donatus aan 

haar betalingsverplichtingen kan voldoen. 

•  Het beleggingsbeleid schrijft voor dat maximaal 15% van de vastrentende beleggingspor-

tefeuille belegd mag worden in Amerikaanse Dollars (USD), Engelse Ponden (GBP) en 

Zwitserse Franken (CHF) samen, zodat het valutarisico beperkt wordt. 

•  Management Informatie ten aanzien van de beleggingsportefeuille en liquiditeitsprog-

nose wordt periodiek beoordeeld.

•  De verplichting van Donatus ten aanzien van betalingen geschiedt primair in euro’s. 

 

10. Uitbestedingrisico 

De bedrijfsvoering van Donatus vindt voor een belangrijk deel plaats met inzet van Infor-

matie Technologie (IT) welke nagenoeg volledig is uitbesteed aan CCS. De salarisverwer-

king is uitbesteed aan RAET. Het uitbestedingrisico voor Donatus omvat het risico dat de 

aan derden uitbestede werkzaamheden evenals de door derden ter beschikking gestelde 

apparatuur en personeel, de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de bedrijfsvoering 

van Donatus schaden. 

Beheersmaatregelen:

•  Het huidige contract met CCS zal in 2013 verder worden herijkt, zodat toegewerkt kan  

 worden naar het verkrijgen van een ISAE3402 verklaring.

•  Donatus heeft van RAET een ISAE3402 type II verklaring ontvangen. 
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Enkelvoudige Balans per 31 december 2012, na bestemming batig saldo
Onderlinge Verzekeringmaatschappij Donatus u.a.

Activa  31-12-2012  31-12-2011

    e   e

A. Immateriele vaste activa  

1. Licenties software (extern aangeschaft)  147.043  107.337

      
   
B. Beleggingen     
   
I. Terreinen en gebouwen     
   
1. In eigen gebruik  2.040.000  2.405.663
2. Overige terreinen en gebouwen  2.142.250  2.142.250
      
   
II. Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen     
   
1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen  26.744.015  25.392.770
      
   
III. Overige financiele beleggingen     
   
1. Aandelen en andere niet-vastrentende waarden  24.108.898  21.951.078
2. Derivaten  0  0
3. Obligaties en andere vastrentende waarden  19.716.483  21.004.618
4. Deposito’s   400.000  800.000
      
   75.151.646  73.696.379
      

   
C. Vorderingen     
   
I. Vorderingen uit verzekering     
1. Leden  178.905  121.110
      
   
II. Overige vorderingen     
1. Nog te ontvangen posten  80.277  93.474
2. Vooruitbetaalde bedragen  1.920  96.547
3. Vennootschapsbelasting  0  186.827
      
     261.102  497.958
      
   
D. Overige activa     
   
I. Materiële vaste activa  779.815  776.285
II. Liquide middelen  3.571.156  0
      
   4.350.971  776.285
      
E. Overlopende activa     
      
I. Lopende intrest en dividend  790.312  815.264
     
      

   80.701.073  75.893.223
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De bij de rubrieken vermelde nummers verwijzen naar de toelichting, beginnend op pagina 71.

Passiva  31-12-2012  31-12-2011

 		 e	 e	 e		 e

 A. Eigen vermogen     

I. Algemene reserve  50.223.369  48.069.765
      

II. Reserve omrekeningsverschillen  0  81.257
      

III Voorgestelde Premierestitutie  9.815.404  9.448.002
      

IV. Herwaarderingsreserve  3.039.227  1.646.147
      
   63.078.000  59.245.171
      
B. Technische voorzieningen     
      
    
I. Voor te betalen schaden     
    
a). Bruto reserve brandverzekering 3.418.322  2.971.515
b). Aandeel herverzekeraars -962.904  -907.175  

   2.455.418  2.064.340

      
C. Voorzieningen     
    
    
1. Voor pensioenen 718.997  502.167  
2. Voor latente belastingen 1.310.421  872.163  
3. Overige 328.500  256.000  

   2.357.918  1.630.330

      
D. Schulden     
    
    
I. Schulden uit verzekering     
1. Leden 9.721.243  10.090.807  

      
II. Schulden uit herverzekering 605.853  564.916  

      
III. Overige schulden     
1. Crediteuren 147.196  288.117  
2. Belastingen en sociale lasten 229.636  81.858  
3. Aan kredietinstellingen 0  258.051  
4. Vooruitontvangen bedragen 1.671.865  1.145.902  

   12.375.793  12.429.651

E. Overlopende passiva  433.944   523.731
      

   80.701.073  75.893.223
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Enkelvoudige Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 2012

    2012  2011

  e	 e	 e	 e

 Geboekte brutopremies 26.361.269  24.891.447 

 Uitgaande herverzekeringspremies -11.574.446  -11.021.445 

       

Verdiende premies eigen rekening  14.786.823  13.870.002

       

 Opbrengsten uit deelnemingen 1.351.245  1.914.977 

 Opbrengsten terreinen en gebouwen 149.113  40.492 

 Opbrengsten overige beleggingen 1.409.034  1.437.523 

 Waardeveranderingen van beleggingen 264.130  896.898 

 Gerealiseerde winst op beleggingen 546.544  113.141 

       

 Opbrengsten uit beleggingen  3.720.066  4.403.031

 

A. Overige baten eigen rekening  19.438  69.875

         

 Provisie, winsten van herverzekeraars  3.902.997  3.618.371

         

 Bruto schaden -4.186.124  -5.545.559 

 Aandeel herverzekeraars 1.244.395  1.936.523 

 

   -2.941.729  -3.609.036

 Wijziging voorziening te betalen schaden -446.807  1.440.935 

 Aandeel herverzekeraars 55.729  -837.079 

   -391.078  603.856

B. Schaden eigen rekening  -3.332.807  -3.005.180

 Beheers- en personeelskosten;        

 afschrijving bedrijfsmiddelen -7.403.727  -6.660.048 

         

C. Bedrijfskosten  -7.403.727  -6.660.048

 Beheerskosten en rentelasten -70.634  -77.510 

 Waardeveranderingen van beleggingen -447.788  -1.619.260 

 Gerealiseerd verlies op beleggingen -25.046  -21.095 

        

Beleggingslasten  -543.468  -1.717.865 

Resultaat technische rekening  11.149.321  10.578.186

D. Andere baten  956.468  931.028

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening        

 voor belastingen  12.105.789  11.509.214

 

 Belastingen resultaat uit gewone 

 bedrijfsuitoefening  -231.552  -33.610

 Resultaat na belastingen  11.874.237  11.475.604    

 De toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening begint op bladzijde 73.
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Toelichting op de Enkelvoudige Balans per 31 december 2012

    2012  2011

  e	 e	 e	 e

 Geboekte brutopremies 26.361.269  24.891.447 

 Uitgaande herverzekeringspremies -11.574.446  -11.021.445 

       

Verdiende premies eigen rekening  14.786.823  13.870.002

       

 Opbrengsten uit deelnemingen 1.351.245  1.914.977 

 Opbrengsten terreinen en gebouwen 149.113  40.492 

 Opbrengsten overige beleggingen 1.409.034  1.437.523 

 Waardeveranderingen van beleggingen 264.130  896.898 

 Gerealiseerde winst op beleggingen 546.544  113.141 

       

 Opbrengsten uit beleggingen  3.720.066  4.403.031

 

A. Overige baten eigen rekening  19.438  69.875

         

 Provisie, winsten van herverzekeraars  3.902.997  3.618.371

         

 Bruto schaden -4.186.124  -5.545.559 

 Aandeel herverzekeraars 1.244.395  1.936.523 

 

   -2.941.729  -3.609.036

 Wijziging voorziening te betalen schaden -446.807  1.440.935 

 Aandeel herverzekeraars 55.729  -837.079 

   -391.078  603.856

B. Schaden eigen rekening  -3.332.807  -3.005.180

 Beheers- en personeelskosten;        

 afschrijving bedrijfsmiddelen -7.403.727  -6.660.048 

         

C. Bedrijfskosten  -7.403.727  -6.660.048

 Beheerskosten en rentelasten -70.634  -77.510 

 Waardeveranderingen van beleggingen -447.788  -1.619.260 

 Gerealiseerd verlies op beleggingen -25.046  -21.095 

        

Beleggingslasten  -543.468  -1.717.865 

Resultaat technische rekening  11.149.321  10.578.186

D. Andere baten  956.468  931.028

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening        

 voor belastingen  12.105.789  11.509.214

 

 Belastingen resultaat uit gewone 

 bedrijfsuitoefening  -231.552  -33.610

 Resultaat na belastingen  11.874.237  11.475.604    

 De toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening begint op bladzijde 73.

Activa  

B. BELEGGINGEN  2012  2011  
   
II. Beleggingen in Groepsmaatschappijen en Deelnemingen  e	 	 e

 Groepsmaatschappij Dona Re (100% deelneming)      
 Basel, Zwitserland      
 Stand per 1 januari  25.392.770  18.909.084
 Kapitaalstorting  0  4.166.666
 Netto resultaat boekjaar  1.351.245  1.914.977
 Mutatie omrekeningsverschillen  0  402.043
       
 Stand per 31 december  26.744.015  25.392.770
       
 Verkrijgingsprijs per 31 december  7.403.666  7.403.666
       
 
Passiva      
  

A. EIGEN VERMOGEN  2012  2011
       
I.  Algemene reserve  e	 	 e

 Stand per 31 december      
 Toevoeging uit   48.069.765  46.014.516
       
 - Vrijval premierestituties  13.514  27.647
 - Onverdeeld batig saldo  2.058.833  2.027.602
 - Vrijval vanuit reserve omrekenverschillen  81.257  0  
 
 Stand per 31 december  50.223.369  48.069.765
       
 
 In het Eigen Vermogen zit een beklemd bedrag ter hoogte van € 257.240 welke betrekking heeft op   
 schadereserves bij Dona Re, die niet uitkeerbaar zijn.      
       
 

   
II. Reserve omrekeningsverschillen  e	 	 e

  
 Stand per 1 januari  81.257  -320.786
 Mutatie boekjaar  -81.257  402.043

 Stand per 31 december  0  81.257
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   2012  2011

III. Voorgestelde premierestitutie   e	 		 e

      
 Stand per 1 januari  9.448.002  10.077.293
 Onttrekking premierestitutie vorig boekjaar  -9.448.002  -10.077.293
 Premierestitutie boekjaar   9.815.404  9.448.002
      

 Stand per 31 december  9.815.404  9.448.002
      
  
IV. Herwaarderingsreserve     

 Stand per 1 januari bruto  1.646.147  3.083.010
 Mutatie boekjaar bruto  1.857.440  -888.147
 af: latente vennootschapsbelasting*  -464.360  -548.716
 
      
 Stand per 31 december  3.039.227  1.646.147
      
  
 
 * Over de bruto herwaarderingsreserve wordt 25%  vennootschapsbelasting berekend   

    
 Totaal eigen vermogen  63.078.000  59.245.171
      
  
 Resultaat voor het jaar  11.874.237  11.475.604
      
  
      
D. SCHULDEN  2012  2011
      
II. Schulden uit herverzekering  e  e 

 aan Dona Re  605.853  564.916

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn nader toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans.
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Toelichting op de Enkelvoudige Winst- en Verliesrekening 
over het boekjaar 2012

Opbrengsten uit beleggingen en rendementberekeningen over het boekjaar 2012 (in duizenden euro’s)

Balanswaarde
2012

Gemiddeld
belegd bedrag *

Op-
brengst

Rendement

2012 2011

Aandelen Obligaties

I. Direct Rendement e  %  e  %  e  % %

Terreinen en gebouwen 4.182 8,0 4.493 8,6 149 3,32 0,86

Obligaties/ov.vastr.waarden 19.716 37,9 20.694 39,7 900 4,35 4,50

Aandelen en derivaten 24.108 46,4 21.372 41,0 401 1,88 1,58

Deposito’s 400 0,8 1.280 2,5 40 3,13 2,71

Beleggingen 48.407         

          

Liquide middelen 3.571 6,9 4.329 8,3 69 1,59 1,38

 51.978 100 52.168 100,0 1.559 2,99 2,67

Beleggingskosten     -71 -0,14 -0,16

         

 Rendement van de beleggingen op basis van          

directe beleggingsopbrengsten     1.488 2,85 2,53

          

II. Indirect Rendement           

          

Waardemutaties       

          

Gerealiseerde koersresultaten  0 296 226      

Mutaties ongerealiseerde koersverschillen  0 1.967 0      

Mutaties herwaardering  0 -1.848 0      

Waardeverandering  -303 0 0      

Indirect rendement**  -303 415 226 338 0,69 -1,52

Directe beleggingsopbrengsten  149 401 900      

Rendement effecten op basis van directe          

beleggingsopbrengsten en waardemutaties  -154 816 1.126      

          

Rendement in procenten**  -3,43 3,43 5,44      

          

III. Totaal Rendement          

      

Rendement van de beleggingen op basis van          

directe beleggingsopbrengsten en waardemutaties    1.826 3,50 1,39

          

IV. Opbrengsten uit deelnemingen     1.351    

      

Totaal Opbrengsten uit Beleggingen+Beleggingslasten   3.177    

          

* Aandelen berekend op basis van aanschafwaarde          

** Aandelen berekend op basis van beurswaarde e	23.809        

Terreinen
en gebou-

wen
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C. Bedrijfskosten  2012  2011

    e	 		 e

 Onder de bedrijfskosten is begrepen:      

 aan salarissen personeel  2.055.044  2.013.163 

 aan pensioenpremies personeel  1.325.200  1.335.445 

 aan overige sociale lasten personeel  312.182  272.195 

 overige kosten personeel  402.920  375.954 

       

 totaal personeelskosten  4.095.346  3.996.757 

 overige bedrijfskosten  3.308.381  2.663.291 

 Totaal bedrijfskosten  7.403.727  6.660.048 

       

  

  De stijging van de bedrijfskosten wordt met name veroorzaakt door de kosten voor extern advies in het kader van de 

rechtszaak, de kosten in verband met het jubileumjaar en de kosten voor de assurantiebelasting die Donatus in 2012, 

als gevolg van een stijging over voorgaande jaren, deels voor eigen rekening heeft genomen in plaats van deze door te 

belasten aan de verzekerden.  

 

 Onder de personeelskosten is mede begrepen:      

  

 Bezoldiging (oud-)bestuurders      

 - Salarissen bestuurders  322.996  286.169 

 - Pensioenen (oud-)bestuurders  732.177  726.063 

 

 Totaal bezoldiging (oud-)bestuurders  1.055.173  1.012.232 

       

 Onder de overige bedrijfskosten is mede begrepen:      

 Bezoldiging commissarissen en Ledenraad  179.432  218.874 

       

 In 2012 waren er gemiddeld 41 mensen in dienst (38 fte’s).      

       

 TRANSACTIES MET ANDERE VERBONDEN PARTIJEN     

  

 Donatus heeft de herverzekeringscontracten ondergebracht bij haar dochtermaatschappij Dona Re.   

 Deze retrocedeert een gedeelte van de risico’s aan herverzekeringsmaatschappijen  met minimaal een A-rating van   

 Standard & Poor’s.      

  

 Rosmalen, 3 april 2013      

 

 Directie      

 drs. A.G.F.J. van der Voorn, directievoorzitter      

 S. Kadijk
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Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake bestemming batig saldo

Artikel 27 lid 2 van de statuten luidt als volgt:

Onverminderd hetgeen bij de polis is overeengekomen en met inachtneming van het lid 1 

bepaalde is de Vergadering van de Ledenraad bevoegd op voorstel van de Directie en onder 

goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot uitkering aan de leden bij wege 

van premierestitutie van (een gedeelte van) het batig saldo blijkens de jaarrekening, naar 

evenredigheid van de door de leden in het betreffende boekjaar verschuldigde en betaalde 

premies. Voorzover het batig saldo niet wordt aangewend voor dergelijke uitkeringen wordt 

het batig saldo toegevoegd aan de algemene reserve.

De verdeling van het aldus voor premierestitutie in aanmerking komende batig saldo kan af-

zonderlijk worden toegepast op de onderscheiden soorten van verzekeringen en categorieën 

van verzekeringsnemers, daarbij rekeninghoudend met toevoeging aan de algemene reserve 

waartoe de Vergadering van de Ledenraad, op voorstel van de Directie en onder goedkeuring 

Raad van Commissarissen, met betrekking tot zodanige verzekeringen en categorieën van ver-

zekeringsnemers heeft besloten.

Besluit inzake bestemming batig saldo

De vergadering van de Ledenraad heeft op voorstel van de Directie, met goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen, in haar vergadering van 3 april 2013 besloten het resultaat na be-

lastingen als volgt te verdelen:

Gebeurtenissen na Balansdatum

Op 5 februari 2013 heeft Donatus een schademelding ontvangen naar aanleiding van een brand 

in de Sint-Clemenskerk in Nes op Ameland. Daarnaast heeft Donatus op 18 februari 2013 een 

schademelding ontvangen naar aanleiding van een brand in Hoeve Bouwlust te Strijen. 

De totale schade zal, voor beide schades tezamen, naar verwachting aanzienlijk zijn. Donatus 

heeft voor beide schades tezamen, op basis van een eerste schatting, ruim € 4 miljoen gereser-

veerd in het nieuwe boekjaar (2013). 

Er zijn geen overige gebeurtenissen na balansdatum bekend die van invloed zijn op de jaar-

rekening.

 		 	 e

terugbetaling leden brandsector  9.815.404

toevoeging algemene reserve  2.058.833

Resultaat na belastingen  11.874.237



77Jaarverslag Donatus Verzekeringen 2012



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

78

Aan: de Vergadering van de Ledenraad van 

Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A.  

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Onderlinge Verzekering 

Maatschappij Donatus U.A. te Rosmalen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 

geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde en 

enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Directie

De Directie van de onderneming is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarre-

kening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het 

opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in 

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De Directie is tevens verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing als de Directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 

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

fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 

van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de 

voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 

uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 

afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-

informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 

werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 

met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 

in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 

beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in 

de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel 

tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de onder-

neming. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie 

van de onderneming gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld 

van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samen-

stelling van het vermogen van Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A. per 

31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 

van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen 

zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat 

kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 

2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden 

wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 4 april 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door: Drs. M. Ferwerda RA
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Rosmalen, 19 april 2013

Geachte verzekerde,

We hebben het genoegen u hierbij aan te bieden

het verslag van onze Maatschappij over 2012.

Dit verslag is vastgesteld op de vergadering van de Ledenraad 

op woensdag 17 april 2013.

de Directie van de

Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus u.a.

Drs. A.G.F.J. van der Voorn, voorzitter

S. Kadijk

Donatus Verzekeringen 

Hoff van Hollantlaan 8, Rosmalen

Postbus 500, 5240 AM Rosmalen

Telefoon: 073 522 17 00

E-mail: info@donatus.nl

Website: www.donatus.nl

Donatus verzekeringen 
Jaarverslag 2012

161e boekjaar

TeksT  eN FOTO NOg aaN Te leVereN


