
Small is beautifiir inverzekeringsland
De kleinere coöperatieve verze
keraars in ons land houden goed
stand tegen het geweld van de
grote jongens zo blijkt uit hun
jaarcijfers Je hoeft niet groot te
zijn ommooi te zijn klinkt het

EMMANUEL VANBRUSSEL

De coöperatieve verzekeraars Fede
rale en Integrale hielden vorige
week hun algemene vergadering
deze weekvolgen hun geestesgeno
ten van P V en Securex Bij zulke
verzekeraars staat de mutualisti
sche gedachte centraal het bedrijf
staat ten dienste van zijn klanten
clubleden zonder de financiële
druk van externe aandeelhouders

Federale Verzekering met wor
tels in de bouwsector kon uitpak
ken met niets dan groeicijfers De
nettowinst kwamuit op 51 1 miljoen
euro ofbijna 30 procent hoger dan
eenjaar eerder De verzekeraar keer
de bijna 21 miljoen euro van zijn
winst uit aan klanten De geïnde
premies stegenmet 2 4 procent naar
336 6 miljoen euro en het eigen ver
mogen werd met 27 procent ver
sterkt naar 777 miljoen euro

Ook voor Integrale was 2014 een

topjaar De levensverzekeraar ge
specialiseerd in groepsverzekerin
gen spreekt zelfs van het beste re
sultaat uit zijn geschiedenis De net
towinst groeide naar 54 4 miljoen
euro de geïnde premies sprongen
van 240 miljoen naar ruim 270 mil
joen euro en het eigen vermogen
steeg in eenjaar tijd van 188 miljoen
naar ruim 412 miljoen euro

Al is dat laatste wel voor een
groot deel toe te schrijven aan het
ophalen van 100 miljoen euro via
een achtergestelde lening Het is
toch een moeilijke boodschap om
een achtergestelde lening te moeten
uitgeven om te voldoen aan solvabi
liteitsvereisten klinkt het kritisch in
de sector Maar Integrale krijgt wel
applaus om als levensverzekeraar zo
goed stand te houden in een lage
renteldimaat

Bij P V bleven de geïnde premies
vrijwel stabiel op ruim 1 5 miljard
euro De nettowinst daalde licht met
2 procent tot 151 8 miljoen euro een
gevolg van de schadelasten door de
pinksterstorm Het eigen vermogen
steeg met 19 procent naar 1 67 mil
jard euro De cijfers van Securexwor
den pas donderdag publiek

De behoorlijke cijfers van de klei

ne enmiddelgrote coöperatieve ver
zekeraars komt er op een moment

dat hun grote broer Ethias de demo
nen uit het verledenmoetwegjagen
en het Belgische nummer twee AXA
zijn winst in zowel levens als scha
deverzekeringen zag dalen Uit de
sectorcijfers blijkt dat hetmarktaan
deel van de grote verzekeraars al en
kele jaren op rij zakt Is het omdat ze
minder op service gericht zijn of te
internationaal bezig zijn Vroeger
zei men bigis beautiful Dat moetje
toch relativeren is de conclusie van
Tom Meeus CEO van de Federale
Verzekering

Alle coöperatieve verzekeraars
zeggen hun businessmodel met
aangesloten leden ook in 2015 voort
te zetten Maar tot hun ergernis
moeten ze aan dezelfde financiële

rapporteringseisen voldoen als hun
kapitalistische en beursgenoteerde
sectorgenoten Bij Federale Verzeke

Na enkele jaren van
rustige vastheid gaan
we meer in het

offensief voor groei

CEO FEDERALE VERZEKERING

TOM MEEUS

ring halen ze daar gekgenoegmoti
vatie uit CEO Meeus We hebben
enkele jaren van rustige vastheid
achter de rug Maar willen we meer
in het offensief gaan voor groei
Onze vaste kosten gaan omhoog
door de verplichtingen qua rappor
tering en regelgeving Dus moeten
we meer omzet halen om hetzelfde
rendement te halen
GOED JAAR VOOR
COÖPERATIEVE VERZEKERAARS

jaarcijfers in miljoen euro

2014Integrale 2013

eigen vermogen 188 1 412 1

nettoresultaat 45 1 54 5

Federale

777eigen vermogen 610 1

nettoresultaat 39 4 51 1

P V

eigen verm 1 403 9 1 671 1

nettoresultaat 154 9 151 8
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