
1 | Bovemij jaarverslag 2006 

Inhoudsopgave
Bovemij Verzekeringen 2

Kerncijfers 3

Voorwoord hoofddirectie 4

Bericht van de Raad van Commissarissen 5

Verslag van de directie 7

BOVAG 18

Jaarrekening 2006

Geconsolideerde balans per 31 december 2006 20

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 21

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2006 22

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 23

Vennootschappelijke balans per 31 december 2006 31

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2006 32

Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 33

Overige gegevens 36

Onze organisatie 39



Bovemij Verzekeringen 
Bovemij Verzekeringen biedt de mobiliteitsbranche een op maat 
gesneden totaalpakket van verzekeringen met een deskundige 
en complete service, gericht op de bedrijven, de ondernemers, 
hun werknemers én hun klanten. Als 100% dochter van branche-
organisatie BOVAG is zij een toegewijde partner voor de  
aangesloten leden en biedt zij een prijs-kwaliteitverhouding die 
nergens anders verkrijgbaar is. 

Daarbij hecht Bovemij Verzekeringen veel waarde aan het creëren 
en onderhouden van een persoonlijke en langdurige relatie met de 
verzekerde ondernemers. Zij stelt zich op als een betrokken partner 
en stelt zich ten doel de verzekerde ondernemers te helpen  
succesvol te zijn en de continuïteit van hun bedrijven  
te waarborgen. 

Bovemij Verzekeringen richt zich dan ook niet slechts op het  
verzekeren van de risico’s, maar levert een duidelijke toegevoegde 
waarde aan BOVAG en de BOVAG-leden bij het voorkomen en 
beheersen van hun risico’s in de breedste zin van het woord. In dit 
kader besteedt Bovemij Verzekeringen veel aandacht aan preventie, 
materiële schadelastbeheersing en het zorg- en reïntegratiebeleid. 
Door op deze wijze de risico’s van de ondernemers te beperken 
en op te vangen, hebben de ondernemers de mogelijkheid zich te 
concentreren op hun eigen kernactiviteiten en het succesvol voeren 
van hun bedrijven.

Door het creëren van een inspirerende werkomgeving en  
een netwerk van branchegerelateerde partners levert  
Bovemij Verzekeringen, vanuit een sterke betrokkenheid bij en 
gedetailleerde kennis van de mobiliteitsbranche, een kwalitatief 
hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.

Het verzekeringspakket van Bovemij Verzekeringen is gericht 
op drie klantgroepen:

BOVAG-bedrijven
De belangrijkste dienstverlening van Bovemij Verzekeringen bestaat 
uit het verzekeren van de risico’s van bedrijven, aangesloten bij 
BOVAG. Daarbij biedt zij verzekeringsoplossingen voor alle risico’s 
die de bedrijfsvoering met zich meebrengt, onder andere voor 
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, schade aan het bedrijfspand, de 
inventaris en de handelsvoorraad.

De ondernemers en werknemers van BOVAG-bedrijven
Bovemij Inkomensverzekeringen is voor ondernemers, aangesloten 
bij BOVAG, en voor hun werknemers dé partner voor alle verzeke-
ringen op het gebied van zorg en inkomen. Zij biedt onder andere 
verzekeringen voor ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en ziek-
tekosten. Daarnaast ondersteunt zij de ondernemers actief bij de 
reïntegratie van werknemers in het arbeidsproces.

Bovemij Verzekeringen biedt zowel de ondernemer als de werk-
nemer ook voor de privérisico’s een verzekeringspakket. Dit pakket 
bestaat uit onder andere een rechtsbijstandverzekering, een  
aansprakelijkheidsverzekering, een motorrijtuigverzekering en  
verzekeringen voor de risico’s in en om huis.
 
De klanten van BOVAG-bedrijven
Via speciaal daarvoor aangestelde BOVAG-bedrijven of via  
volmachten biedt Bovemij Verzekeringen mobiliteitsgerelateerde, 
particuliere verzekeringen aan de klanten van het BOVAG-bedrijf. 
Dit pakket bestaat onder andere uit autoverzekeringen, garantie-
verzekeringen en fiets-, bromfiets- en motorrijwielverzekeringen.
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(in duizenden euro’s)
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Kerncijfers
 2006 2005 2004 2003 2002

Brutopremie

Ongevallen en ziekte 28.392 19.587 21.397 14.266 12.179

Motorrijtuigen 100.363 98.453 89.978 85.485 72.677

Brand en andere schade aan goederen 10.196 9.603 9.223 7.426 5.406

Overige branches 36.761 32.564 32.282 29.735 21.000

Totaal schadeverzekeringsbedrijf 175.712 160.207 152.880 136.912 111.262

In procenten ten opzichte van 2002 158% 144% 137% 123% 100%

Verdiende premie (bruto) 170.812 156.137 148.389 127.886 98.522

Schadelast (bruto) 104.952 96.090 99.685 93.448 74.892

Schadepercentage 61,4% 61,5% 67,2% 73,1% 76,0%

 

Resultaat na belastingen 17.910 16.175 8.644 8.346 -2.243

Eigen vermogen 61.913 45.503 31.632 24.488 15.598

Rentabiliteit eigen vermogen 33% 42% 31% 42% -13%

Technische voorzieningen 134.050 118.052 102.610 86.254 67.725

Opbrengst beleggingen 8.703 14.311 7.663 6.760 -2.485

Beleggingen incl. liquiditeiten 197.500 168.136 133.689 103.559 72.131

Personeelsleden per 31 december (in fte’s) 182 177 172 164 160

Waarvan werkzaam bij Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche 19 17 16 13 11 
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Voorwoord hoofddirectie

Bovemij Verzekeringen kijkt tevreden terug op het jaar 2006. Ook 
dit jaar heeft zij in toenemende mate toegevoegde waarde kunnen 
leveren aan de ondernemers in de mobiliteitsbranche. 
Bovemij Verzekeringen biedt deze toegevoegde waarde in de vorm 
van zekerheid op ieder vlak, zodat de ondernemers zich kunnen 
richten op het succesvol leiden van hun bedrijf, waardoor de 
continuïteit van het bedrijf en van de totale mobiliteitsbranche 
gewaarborgd is. 

Het jaar 2006 stond in het teken van de verdere ontwikkeling van 
een totaalpakket van verzekeringen voor de bedrijven, de onderne-
mers, hun personeel en hun klanten en van integraal risicomanage-
ment. 

In het afgelopen jaar waren de belangrijkste doelstellingen:
 versterkte specialisatie in het verzekeren van rijscholen en  
tweewielerbedrijven;

 voorbereiding van een succesvolle implementatie van  
Customer Risk Management;

 een constructieve samenwerking met BOVAG bij het zoeken naar 
een verzekeringsoplossing voor de risico’s die voortvloeien uit de 
Wet WIA;

 intensieve ondersteuning van autobedrijven bij de uitvoering van 
de serviceconcepten Dealergarant en RijGarant, waardoor een 
omzetstijging gerealiseerd wordt; 

 een versteviging van het particuliere productenaanbod op het 
gebied van verlengde garantie en mobiliteitsgarantie;

 uitbouw van de verzekeringsportefeuille door het aantrekken van 
nieuwe volmachten.

Zowel de mobiliteitsbranche als de verzekeringsbranche zijn sterk 
in beweging. Bovemij Verzekeringen heeft de ontwikkelingen nauw-
lettend gevolgd en heeft in vruchtbare samenwerking met BOVAG, 
de verzekerde ondernemers en een netwerk van andere partners 
in de branche verschillende initiatieven ondernomen om de belan-
gen van de ondernemers en werknemers in de BOVAG-branche te 
beschermen. Dankzij deze samenwerkingsvormen en de inzet en 
betrokkenheid van haar medewerkers, heeft Bovemij Verzekeringen 
al deze doelstellingen behaald. 

Als bijzondere partner van BOVAG en BOVAG-leden kent  
Bovemij Verzekeringen een directe maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Vanuit deze bijzondere positie streeft zij naar transparantie, 
deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Daartoe volgt 
zij de wet- en regelgeving van onder andere de Gedragscode voor 
verzekeraars, de Nederlandse Corporate Governance Code en de 
Wet financieel toezicht. 

In 2006 behaalde Bovemij Verzekeringen een uitstekend resultaat. 
De premieomzet is gestegen en het schadepercentage is nage-
noeg gelijk gebleven. Het koersverloop op de beurzen heeft geleid 
tot een goed beleggingsresultaat. 
Samen met haar toegewijde 
medewerkers, BOVAG, verzekerde 
ondernemers en haar andere part-
ners heeft Bovemij Verzekeringen 
de onzekerheid binnen de branche 
kunnen beperken en de belangen 
van de branche op verschillende 
manieren en door verschillende 
initiatieven kunnen behartigen.  
Met dit hechte netwerk van  
personen en bedrijven ziet  
Bovemij Verzekeringen de  
toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Drs. J.P Hoekstra
Voorzitter hoofddirectie
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Bericht van de Raad van Commissarissen
Jaarrekening 2006
Zoals vastgesteld in artikel 37 van de Statuten van de vennoot-
schap is de jaarrekening opgemaakt door de hoofddirectie. De jaar-
rekening 2006 wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders en ondertekend door alle hoofddirecteuren en 
commissarissen. 

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accoun-
tant, van het jaarverslag en van de overige gegevens. De accoun-
tants van BERK hebben de jaarrekening 2006 gecontroleerd en 
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De actuari-
ele certificering van alle verzekeringstechnische voorzieningen vond 
plaats door Watson Wyatt Insurance Consulting. De accountants-
verklaring en de actuariële certificering zijn opgenomen op pagina 
36 en 37 van dit verslag alsmede in de verslagstaten van  
De Nederlandsche Bank.

De jaarrekening is met de hoofddirectie, de accountant en 
de actuaris besproken in de vergadering van de Raad van 
Commissarissen van 6 maart 2007. Wij stellen u voor de jaarreke-
ning 2006 in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
27 april 2007 vast te stellen, zoals opgemaakt door de hoofd-
directie. 
In lijn met het met u besproken reserverings- en dividendbeleid van 
de vennootschap, stellen wij u voor het dividend 2006 vast te  
stellen op m 1,5 miljoen. Tevens stellen wij voor decharge te  
verlenen aan de leden van de hoofddirectie voor hun bestuur in 
2006 en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het 
uitgevoerde toezicht in 2006.

Vergaderingen
In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen zeven 
keer bij elkaar in aanwezigheid van de hoofddirectie. De Raad van 
Commissarissen vergaderde daarnaast één keer zonder aanwezig-
heid van de hoofddirectie. De Raadsvergadering op 10 maart 2006, 
waarin de bespreking van de jaarrekening 2005 plaatsvond, werd 
bijgewoond door de externe accountant en de externe actuaris. Eén 
vergadering van de ondernemingsraad werd bijgewoond door een 
lid van de Raad van Commissarissen. 

De tijdens de vergaderingen besproken onderwerpen hadden 
onder meer betrekking op de strategie van de onderneming, de 
financiële resultaten, de begroting, het beleggingsbeleid, de infor-
matie- en communicatietechnologie, corporate governance, IFRS 
en de aan de onderneming verbonden risico’s en bijbehorende 
beheersmaatregelen. Ook is meerdere keren gesproken over het 
functioneren van de hoofddirectie, de remuneratie en het manage-
ment development. Er is stilgestaan bij de rol van de onderne-
mingsraad, van de externe accountant en van de externe actuaris. 
In de vergadering zonder aanwezigheid van de hoofddirectie is 
zoals gebruikelijk gesproken over het eigen functioneren van de 
Raad van Commissarissen, de vacatures en het functioneren van 
de afzonderlijke leden van de Raad. Mede met het oog op manage-
ment development en de continuïteit van het bestuur is eveneens 
uitvoerig gesproken over het functioneren van de hoofddirectie en 
de individuele leden van de hoofddirectie.

Naast deze formele Raadsvergaderingen vond regelma-
tig vooroverleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen en de voorzitter van de hoofddirectie.

Corporate Governance
De Raad van Commissarissen heeft de naleving van de 
Nederlandse Corporate Governance Code met zowel de hoofd-
directie als de aandeelhouder besproken. Het uitgangspunt van de 
Raad van Commissarissen en de hoofddirectie is dat de Code door 
Bovemij Verzekeringen wordt nageleefd. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de aard en omvang van de onderneming. De Raad 
van Commissarissen hecht groot belang aan transparantie in die 
gevallen waar wordt afgeweken van de Code. Indien van toepas-
sing worden deze afwijkingen uitdrukkelijk besproken en vindt ofwel 
direct bijsturing plaats ofwel expliciete rapportage met de bijbeho-
rende toelichting. 

Benoeming accountant
Na de beoordeling en bespreking van de rol van de accountant in 
2006, stelt de Raad van Commissarissen voor om BERK te benoe-
men als externe accountant voor het jaar 2007. Het is van belang 
te melden dat in het verslagjaar rotatie van de voor de externe  
controle verantwoordelijke partner heeft plaatsgevonden vanwege 
het verstrijken van de termijn van zeven jaar. 

Commissies Raad van Commissarissen
De Remuneratiecommissie heeft in 2006 twee keer vergaderd. De 
beloning van de hoofddirectie werd in lijn met het in overleg met de 
aandeelhouder opgestelde beleid vastgesteld. Gezien haar omvang 
kent de Raad van Commissarissen geen audit committee of een 
andere commissie anders dan de remuneratiecommissie. 

Hoofdlijnen van het beloningsbeleid
De beloning van de hoofddirectie geschiedt binnen het door de 
aandeelhouder vastgestelde beloningsbeleid. Op voordracht van 
en na voorbereiding door de remuneratiecommissie wordt de  
definitieve beloning voor iedere hoofddirecteur afzonderlijk vastge-
steld door de Raad van Commissarissen. De beloning bestaat uit 
een vast en een variabel deel. Ten aanzien van de totale beloning 
vindt periodiek externe benchmarking plaats, waarbij gekeken 
wordt naar financiële ondernemingen van soortgelijke omvang en 
complexiteit. Het variabel deel wordt toegekend op basis van vooraf 
vastgestelde prestatiecriteria. Daarnaast is specifiek aandacht voor 
de pensioenregeling van de hoofddirectieleden. Er zijn geen  
aandelen of opties toegekend aan de leden van de hoofddirectie  
of aan medewerkers.



Samenstelling Raad van Commissarissen
Het belang van de positie en de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen is vastgelegd in de profielschets van de Raad 
van Commissarissen. Deze profielschets is vastgesteld door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders en ligt ter inzage ten 
kantore van de vennootschap. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. 
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op  
28 april 2006 is de heer mr. P. Kroezen afgetreden als lid van de 
Raad van Commissarissen, waardoor een vacature is ontstaan.  
In 2007 zal worden voorzien in deze vacature, waarna de Raad  
van Commissarissen bestaat uit drie leden.
De vacature die eerder ontstond nadat de heer P. Koops per  
21 februari 2006 is teruggetreden, wordt aangehouden. 

De leden van de Raad van Commissarissen onderhouden geen 
zakelijke relatie met de onderneming anders dan die van verzeke-
ringnemer en, in een enkel geval, die van leverancier van mobili-
teitsgerelateerde producten. De externe actuaris heeft als opdracht 
toe te zien op een adequate uitvoering van de verzekeringsover-
eenkomsten en de voorzitter van de hoofddirectie rapporteert in het 
kader van de compliance over de mobiliteitsgerelateerde producten.

De commissarissen ontvangen geen resultaatafhankelijke beloning.

Volgens het rooster van aftreden geldt dat de heer ir. H.H. van der 
Kwast op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op  
27 april 2007 zal aftreden. De heer Van der Kwast is voor  
herbenoeming beschikbaar. 
De heer drs. A.C. Bos is vorig jaar herbenoemd voor een termijn 
van twee jaar en zal volgens rooster op de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders in 2008 aftreden.

Tot slot
Het jaar 2006 was opnieuw een succesvol jaar voor  
Bovemij Verzekeringen en al haar belanghebbenden. De Raad  
van Commissarissen wil de hoofddirectie en alle medewerkers 
bedanken voor hun inzet en feliciteren met het behaalde resultaat. 
De Raad van Commissarissen kijkt met veel enthousiasme en met 
het volste vertrouwen uit naar de toekomst van de onderneming.

Nijmegen, 6 maart 2007

ir. H.H. van der Kwast, voorzitter
namens de Raad van Commissarissen
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Verslag van de directie: Bovemij Verzekeringen in actie, voor en met de mobiliteitsbranche

Algemene ontwikkelingen

Ontwikkelingen binnen de verzekeringsbranche
De Nederlandse economie groeide weer in 2006. In tegenstelling 
tot 2005 werd dit jaar het tempo van de aantrekkende wereldeco-
nomie ook door Nederland opgepakt, ondanks de hoog blijvende 
olieprijzen en de sterker wordende euro. Ook voor beleggers in 
aandelen was 2006 een goed jaar; de Nederlandse AEX steeg met 
13,5%, de Midkap en Smallcap stegen zelfs met 30% en 32%. Ook 
internationaal werden mooie waardestijgingen gerealiseerd, gevoed 
door stijgende bedrijfswinsten. De economische groei voedde ook 
de kapitaalmarktrente, waardoor de Nederlandse 10-jaars rente 
steeg tot bijna 4% aan het einde van 2006. 

Het premievolume van de Nederlandse schademarkt groeide vanaf 
2004 nauwelijks. De oorzaak hiervan is met name gelegen in de 
positieve schaderesultaten en de mede hierdoor ontstane forse 
prijsconcurrentie. Het positieve schadebeeld is voor een belangrijk 
deel te danken aan de verbetering van de (verkeers)veiligheid en 
het door verzekeraars gevoerde risicobeleid. 

Ontwikkelingen binnen de BOVAG-branche
In 2006 is het aantal op kenteken gezette personenauto’s weer 
gestegen tot het niveau van de jaren 2003 en 2004. Hiermee is 
voorlopig een einde gekomen aan de sinds 1999 dalende trend. 
De druk op marges hield echter aan en dwingt de branche tot 
steeds verdergaande efficiency. Het aantal verkochte bestelauto’s 
stabiliseerde enigszins, waardoor de in 2005 ingezette daling een 
meer structureel karakter kreeg. De truckverkoop daarentegen liet 
een stijging in aantallen zien van maar liefst 36%. De verkoop van 
motorfietsen daalde voor het eerst sinds 1998 tot onder het aantal 
van 15.000. Het aantal verkochte fietsen is licht gedaald in 2006 
ten opzichte van 2005. De consument koos echter voor duurdere 
fietsmodellen, zodat de omzet van fietsbedrijven toch een kleine 
groei liet zien.

Veiligheid en milieu zijn onderwerpen die ook dit jaar veel aandacht 
in de branche kregen. Zo werd de inbouw van de roetfilters in die-
selauto’s gestimuleerd (sinds 1 juli met subsidie in de vorm van een 
directe korting van m 500,-) en werd actie gevoerd om de frequentie 
van de APK intact te houden.
Bovemij Verzekeringen houdt de ontwikkelingen binnen de BOVAG-
branche nauwlettend in de gaten en ondersteunt ondernemers 
zoveel mogelijk door onder andere op de branche afgestemde  
productontwikkeling. Daarnaast steunt zij BOVAG waar mogelijk bij 
de initiatieven die de brancheorganisatie neemt om de 
continuïteit van de branche te waarborgen.

Integriteit, compliance en risicobeheersing
De laatste jaren is veel veranderd op het gebied van toezicht en 
regelgeving. Maatschappelijk wordt de mening steeds breder 
gedragen dat de financiële sector een verantwoordelijkheid richting 
de consument heeft. Daarom heeft Bovemij Verzekeringen ook in 
2006 verder invulling gegeven aan de kernbegrippen transparantie 
en integriteit.

Transparantie betekent voor Bovemij Verzekeringen allereerst dat 
zij haar klanten volledig en juist informeert, zodat deze de ver-
antwoordelijkheid kunnen nemen voor hun keuzes. Transparantie 
staat ook voor een volledige en juiste informatievoorziening aan 
andere belanghebbenden, zoals de aandeelhouder, de Raad van 
Commissarissen, de toezichthouders, de accountant en de actua-
ris. Iedere belanghebbende moet zijn rol kunnen vervullen en heeft 
daarom recht op alle relevante informatie.

Integriteit is een leidend beginsel voor het handelen van  
Bovemij Verzekeringen, de bestuurders en de medewerkers. 
Bovemij Verzekeringen beheerst het integriteitrisico door een stelsel 
van organisatorische maatregelen en criteria die betrekking hebben 
op de dienstverlening, de acceptatie van nieuwe verzekeringsover-
eenkomsten, de beleggingen en de selectie van nieuwe medewer-
kers. Ook de invoering van een klokkenluidersregeling in 2006 is 
een uitvloeisel van integriteit als leidend beginsel.

Voorgaande betekent ook dat Bovemij Verzekeringen de 
Nederlandse Corporate Governance Code, de code Tabaksblat, 
zoveel als mogelijk naleeft. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de aard en de omvang van de onderneming. Dit laatste is de 
reden dat in afwijking van de Code een lid van de hoofddirectie bij 
Bovemij Verzekeringen benoemd wordt voor onbepaalde tijd.

Op 23 september 2006 overleed de Bondsvoorzitter van 
BOVAG, Jack Schueler. In Jack verloren wij een fantastische 
voorzitter van BOVAG en van de Stichting Rechtsbijstand 
Mobiliteitsbranche, een zeer fijne collega en vriend. Zijn wijze 
van bestuur werd gekenmerkt door een rechtdoorzee  
mentaliteit, een stevige koersvastheid en een unieke integriteit.
Bij Bovemij Verzekeringen is met grote verslagenheid kennis-
genomen van zijn overlijden. 
Jack heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikke-
ling van Bovemij Verzekeringen. Hij is voor de organisatie altijd 
een betrokken adviseur, een echt leider en een bewonderens-
waardig mens geweest. 

In het jaar 2006 zijn de heren mr. P. Kroezen en P. Koops  
afgetreden als leden van de Raad van Commissarissen. 
De heer Kroezen is acht jaar commissaris van de vennoot-
schap geweest. Hij is altijd zeer betrokken geweest bij de  
vennootschap en heeft met zijn deskundigheid en ervaring  
bijgedragen aan de ontwikkeling van de vennootschap.  
Wij willen de heer Kroezen daar graag voor bedanken. 
De heer Koops is op meer dan eminente wijze bij de vennoot-
schap betrokken geweest. Gedurende een periode van 12 jaar 
als commissaris, waarvan een groot aantal jaren als  
president-commissaris. Mede door zijn betrokkenheid is 
Bovemij Verzekeringen in deze periode tot grote bloei gebracht.



Bovemij Verzekeringen streeft de beperking van de risico’s waaraan 
zij bloot staat, actief na. Daartoe worden, als integraal onderdeel 
van de bedrijfsvoering, specifieke maatregelen getroffen en pro-
cedures ingevoerd, waarbij in toenemende mate gebruikgemaakt 
wordt van controlesystemen. De hoofddirectie legt verantwoording 
af aan de Raad van Commissarissen over de effectiviteit van deze 
maatregelen, procedures en systemen.

De kern van de getroffen maatregelen wordt gevormd door de peri-
odieke (audit-)rapportage- en controlcyclus. Deze rapportage wordt 
structureel geëvalueerd en aan controleprocedures onderworpen. 
Hierbij worden bedrijfsrisico’s geïnventariseerd, gedocumenteerd en 
beoordeeld.

Op basis van haar bevindingen bevestigt de hoofddirectie dat de 
interne controle van de financiële verslaglegging in redelijke mate 
zekerheid biedt, dat de financiële verslaglegging geen materiële 
onnauwkeurigheden bevat en dat de interne controlesystemen naar 
behoren hebben gefunctioneerd. Hierbij wordt aangetekend, dat dit 
niet inhoudt dat de maatregelen, procedures en systemen zeker-
heid bieden, dat operationele en financiële doelstellingen worden 
gerealiseerd. Evenmin wordt zekerheid geboden dat onjuistheden, 
onnauwkeurigheden, fouten, fraude en het niet naleven van wet- en 
regelgeving volledig kunnen worden voorkomen.

8 | Bovemij jaarverslag 2006 

Hans Hoekstra
[Voorzitter hoofddirectie (25-12-1942)]

René Leander
[Hoofddirecteur verantwoordelijk voor
Verzekeringstechniek, Financiën, ICT en
Strategie (27-08-1967)]

Hans Wittenberg
[Hoofddirecteur verantwoordelijk voor 
Commercie, Human Resource Management 
en Facilitaire Zaken (02-11-1953)]

Hans Hoekstra, Fries én actief zeiler, krijgt 
van de gedeputeerde van de Staten Friesland 
en voorzitter van BOVAG Jan Ploeg het roer 
in handen van het Friese Statenjacht. 
Een symbolisch beeld. 
“Een droom van elke zeiler én elke Fries. 
Wanneer ik de kans zie, ben ik te vinden op 
het water, het liefst de Friese meren. 
Wat ik vooral mooi vind aan het zeilen, is het 
omgaan met en vertalen van de elementen 
van de natuur, het liefst op een zonnige en 
voorspoedige wijze!”

“Hardlopen is voor mij de ultieme combinatie van 
vastberadenheid en doorzettingsvermogen.
In 2006 was het lopen van de New York Marathon 
het uiteindelijke doel. Met name de weg naar dat 
doel toe, samen met 19 andere lopers, allemaal uit 
de BOVAG-Bovemij wereld, was een heel bijzon-
dere ervaring. Door gezamenlijk naar dat ene doel 
toe te werken, bereik je een ongekend teamgevoel. 
Iedereen steunt en stimuleert elkaar, en zo hou je 
het vol! Op naar de volgende marathon!”

“Golfen is meer mijn ding. Ik vind het heerlijk om in 
de buitenlucht over die groene mat te struinen. Het 
liefst natuurlijk in goed gezelschap. Zoals tijdens 
de jaarlijkse wedstrijd, die wordt georganiseerd 
door BOVAG en Bovemij. Een kleine wedstrijd, die 
op het scherpst van de snede wordt gestreden! 
Een wedstrijd die de onderlinge relaties verder 
aansterkt en bovendien een uitstekende 
gelegenheid om onze gezamenlijke plannen 
voor de toekomst door te nemen.”

De hoofddirectie van Bovemij in actie, samen met BOVAG
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Bovemij Verzekeringen in 2006: samen in actie!

Zowel de mobiliteitsbranche als de verzekeringsbranche zijn sterk 
in beweging. Bovemij Verzekeringen heeft de ontwikkelingen nauw-
lettend gevolgd en in vruchtbare samenwerking met BOVAG, de 
verzekerde ondernemers en een netwerk van andere partners in 
de branche verschillende initiatieven ondernomen om de belangen 
van de ondernemers en werknemers in de BOVAG-branche te 
beschermen. In de volgende paragrafen worden deze initiatieven 
nader toegelicht.

Verzekeringen voor het BOVAG-bedrijf
Het verzekeren van het BOVAG-bedrijf vormt nog altijd de belang-
rijkste activiteit van Bovemij Verzekeringen. De premieomzet van 
de bedrijfsmatige verzekeringsportefeuille is in 2006 in lijn met de 
verwachtingen gegroeid met 5%.
Een van de doelstellingen voor 2006 was het vergroten van het 
aantal verzekerde bedrijven, aangesloten bij BOVAG-afdelingen 
Tweewielerbedrijven (TWB) en Verkeersopleidingen Associatie 
Nederland (VAN). Daartoe is het verzekeringspakket voor deze 
specifieke doelgroepen op belangrijke punten aangepast aan de 
behoeften. Conform doelstelling is het aantal verzekerde twee-
wielerbedrijven en rijscholen in 2006 gestegen. Ook is aandacht 
besteed aan de verbetering van de administratie en intensivering 
van de begeleiding bij schadelastbeheersing voor verzekerde 
lease- en verhuurparken. De polisvoorwaarden voor autobedrijven 
zijn opnieuw verbeterd en aangepast aan de ontwikkelingen in de 
markt.
 
Het jaar 2006 heeft in het teken gestaan van het onderhoud en 
de verdieping van het verzekeringspakket bij reeds verzekerde 
bedrijven. Samen met de verzekerde ondernemers is nauwkeurig 
gekeken naar de inhoud van het pakket, rendementsbeheersing, 
preventie van risico’s en verbetering van procedures en processen 
binnen de bedrijven. 
Risicomanagement is een speerpunt in de dienstverlening van 
Bovemij Verzekeringen aan haar verzekerden. Alleen door continu 
en gestructureerd aandacht te besteden aan risicomanagement is 
het voor de mobiliteitsgerelateerde bedrijven mogelijk om adequaat 
risico’s te voorkomen en beheersen. 

Al in 2005 is het project Customer Risk Management van start 
gegaan. Met dit project wordt onder andere beoogd verzekerde 
ondernemers op een andere manier te leren omgaan met risico’s. 
In nauwe samenwerking met verzekerden en andere partners  
binnen de branche worden verschillende op maat gesneden  
producten- en dienstenpakketten op het gebied van preventie en 
risicomanagement ontwikkeld. 
Dit project, dat doorloopt tot 2007, heeft in het afgelopen jaar in het 
teken gestaan van klantonderzoek. De ontwikkelde ideeën blijken 
aan de behoefte van de verzekerden te voldoen en worden zelfs 
ervaren als meerwaarde bij het ondernemen. Vanwege deze posi-
tieve reactie heeft Bovemij Verzekeringen besloten om Customer 
Risk Management als vast onderdeel in haar dienstverlening op te 
nemen. 

Verzekeringen voor de ondernemer en werknemer van het 
BOVAG-bedrijf
De joint venture tussen Bovemij Verzekeringen en Mn Services, 
met de naam Bovemij Inkomensverzekeringen, heeft haar positie 
als dé partner voor BOVAG-ondernemers en -werknemers voor alle 
verzekeringen op het gebied van zorg en inkomen in 2006
verstevigd met een groei in premieomzet van 35%.

Sinds de intrede van de Wet WIA op 29 december 2005 gelden 
andere regels rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en 
reïntegratie. Daardoor is een aantal nieuwe risico’s ontstaan voor 
BOVAG-werkgevers en -werknemers. Om inkomenszekerheid  
voor arbeidsongeschikte werknemers te creëren heeft  
Bovemij Inkomensverzekeringen in nauwe samenwerking met 
BOVAG een aantal verzekeringsproducten ontwikkeld. Omdat deze 
verzekeringen zijn opgenomen in de cao van de branche waar 
BOVAG deel van uitmaakt, heeft Bovemij Inkomensverzekeringen 
alle werknemers van BOVAG-bedrijven als verzekerden mogen 
verwelkomen.

Op 1 januari 2006 introduceerden BOVAG en Bovemij 
Inkomensverzekeringen de BOVAG Zorgpolis voor de ziektekosten 
van werkgevers en werknemers in de branche. Op deze datum 
maakten 15.000 verzekerden gebruik van deze voordelige, op maat 
gemaakte verzekering. In de loop van 2006 hebben opnieuw 3.000 

werknemers van BOVAG-bedrijven besloten hun risico op ziekte-
kosten met de BOVAG Zorgpolis te verzekeren.
Daarnaast brachten 100 ondernemers in 2006 het risico op 
arbeidsongeschiktheid onder bij Bovemij Inkomensverzekeringen. 
Eind 2006 bestond de portefeuille verzekerden voor ziekteverzuim 
uit maar liefst 15.000 werknemers van BOVAG-bedrijven.

Verzekeringen voor de klant van het BOVAG-bedrijf
Een van de speerpunten in de dienstverlening van  
Bovemij Verzekeringen wordt gevormd door de zogenoemde  
serviceconcepten. Dit zijn mobiliteitsgerelateerde, particuliere  
verzekeringen voor de klanten van BOVAG-leden, aangeboden 
via de BOVAG-bedrijven zelf. De administratieve en verzekerings-
technische werkzaamheden vinden voor 100% plaats bij  
Bovemij Verzekeringen of een van haar volmachten. De service-
concepten bieden belangrijke voordelen voor de deelnemende 
BOVAG-leden in de vorm van zowel directe als indirecte inkomsten, 
door onder andere schadesturing en een versteviging van de  
klantenbinding.

Ook in 2006 zijn deze serviceconcepten enthousiast ontvangen 
door de BOVAG-bedrijven. De toegevoegde waarde van de concep-
ten in de vorm van een verstevigde klantenbinding en extra inkom-
sten wordt steeds meer gewaardeerd en door sommige bedrijven 
zelfs als onmisbaar bestempeld. Het aantal bedrijven dat een of 
meerdere concepten onderdeel maakt van de dienstverlening aan 
consumenten is dan ook weer gestegen.

Autoverzekeringen
Dealergarant Verzekeringen is een initiatief van  
Bovemij Verzekeringen om autodealers in staat te stellen voor hun 
klanten een autoverzekering te sluiten. Op 31 december 2006 was 
het aantal deelnemende autobedrijven 580, een groei van 16% ten 
opzichte van vorig jaar.
Het serviceconcept RijGarant, waarmee autobedrijven aangesloten 
bij BOVAG-afdeling ABA hun dienstverlening uitbreiden met een 
autoverzekering en -financiering, heeft in 2006 in totaal 377 
verbonden bemiddelaars aan zich gebonden.  
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Jos Kleiboer 
[Hoofd stafbureau BOVAG]

Jos Kleiboer neemt ons mee naar begin 2006: “Toen heb-
ben we de BOVAG Zorgpolis geïntroduceerd. Samen met 
Bovemij hebben we twee collectieve producten aangeboden, 
elk van een andere aanbieder. Bij de ene polis stond de kwa-
liteit centraal, terwijl de andere polis meer een prijsproduct 
was. De zorgpolis is met succes geïntroduceerd eind 2005, 
dit jaar hebben we nog eens 20% meer polissen gesloten.”

Gedurende 2006 lag de nadruk op de Wet WIA. De oude 
WAO verviel op 29 december 2005 en de bestaande WAO-
gatverzekering was niet meer toereikend. Om een oplossing 
te vinden voor de nieuwe risico’s die de Wet WIA met zich 
meebrengt, ging BOVAG samen met haar cao-partners in 
onderhandeling met de vakbonden.

Jos Kleiboer vertelt: “Gezamenlijk hebben we drie verzeke-
ringen geïntroduceerd. Deze producten zijn voor de 95.000 
werknemers in de mobiliteitsbranche in nauwe samenwer-
king met onze dochter Bovemij Inkomensverzekeringen en 
de NV Schade verzekeringsmaatschappij ontwikkeld. Het 
gaat om de WIA-Bodem, WGA-Hiaat en WGA-Basis. De 
WIA-Bodem is voor mensen die tussen 15 en 35% arbeids-
ongeschikt zijn en geen WIA-uitkering van de overheid ont-
vangen. Via deze vrijwillige verzekering kan men zich toch 
verzekeren tegen de loonderving. De kosten van de verze-
kering worden gezamenlijk door werkgever en werknemer 
gedragen. De WGA-Hiaat is er voor mensen die gedeeltelijk, 
35 tot 80%, arbeidsongeschikt zijn. Het is een 100% werk-
nemersverzekering die mensen van een inkomen verzekert, 
nadat na maximaal drie jaar en twee maanden de WGA-
uitkering afhankelijk wordt van de benutting van de reste-
rende verdiencapaciteit van werknemers. 

De WGA-Basisverzekering biedt een privaat alternatief voor 
de verzekering die het UWV aanbiedt. Vooral kleinere bedrij-
ven profiteren van de lagere premie die we hiervoor kunnen 
aanbieden. 

Het heeft heel wat voeten in aarde om met zoveel partijen 
tot overeenstemming te komen. De belangen van de werk-
gevers én werknemers in onze branche stonden voorop. Het 
resultaat zijn drie producten, die zowel de werkgevers als de 
werknemers optimale zekerheid bieden. BOVAG is bijzonder 
trots deze producten samen met Bovemij te kunnen aanbie-
den. Samen tonen we ons een goede partij voor de leden!”

“Samen tonen we
ons een goede partij

voor de leden!”
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Garantie op auto’s
Verlengde garantie is een aanvulling op de BOVAG-garantie (bij 
gebruikte auto’s) of op de fabrieksgarantie (bij nieuwe auto’s). Via 
de verlengde garantie krijgt de klant van een autobedrijf één of 
twee jaar extra garantie op zijn auto.
Naast onverminderde aandacht voor reeds bestaande garantie-
concepten, heeft Bovemij Verzekeringen veel geïnvesteerd in het 
ontwikkelen van nieuwe concepten, zoals een verlenging van de 
fabrieksgarantie voor auto’s van het merk Alfa Romeo.  
Ook is de SternZeker garantie geïntroduceerd als aanvulling 
op de fabrieksgarantie en op de BOVAG-garantie. Daarmee wil 
Stern Groep één garantie bieden voor zowel nieuwe als gebruikte 
auto’s van alle merken die zij voert. Via volmachten worden garan-
tieverzekeringen aangeboden voor de Rüttchen Group en voor 
Volkswagen, Audi, Saab en Seat.
Mobiliteitsgarantie is een hulpverleningsverzekering, die de klant 
van een autobedrijf zeven dagen per week en 24 uur per dag hulp 
biedt bij pech onderweg of op het woonadres. De hulp wordt  
georganiseerd door een alarmcentrale en de kosten die daaruit 
voortvloeien worden door de verzekering gedekt.
Na de introductie van de ABA Mobiliteitsgarantie in 2005, heeft 
Bovemij in samenwerking met BOVAG-afdeling NDA de mobiliteits-
garantie DealerMobiel ontwikkeld. De afdeling NDA wil haar leden 
hiermee een middel aanreiken om klanten aan hun bedrijf te  
binden en zo extra omzet te genereren uit onderhoud en reparatie. 

Garantie op caravans
In 2006 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de introductie van 
een verlengde garantie op zowel nieuwe als gebruikte caravans. Dit 
product wordt in maart 2007 geïntroduceerd in samenwerking met 
BOVAG-afdeling Mobiele Recreatie (AMR).

Tweewielerverzekeringen
Bovemij Verzekeringen biedt in samenwerking met ENRA verzeke-
ringen een particuliere fiets-, bromfiets- en motorrijwielverzekering 
aan via aangesloten tweewielerbedrijven. 
In 2006 heeft ENRA een verzekering geïntroduceerd voor fietsen 
met elektrische trapondersteuning.
Samen met ENRA heeft Bovemij Verzekeringen in 2006 het  
marktaandeel weten uit te breiden en een groei in premieomzet  
te realiseren van m 1,5 miljoen.

Netwerk van partners
In 2006 heeft Bovemij Verzekeringen haar netwerk van partners 
verder uitgebreid en is zij verschillende samenwerkingsverbanden 
aangegaan met gevolmachtigden en andere partners, deels buiten 
de BOVAG-branche. Deze partners in business dragen rechtstreeks 
bij aan de realisatie van de doelstellingen van  
Bovemij Verzekeringen als risicodrager in de mobiliteitsbranche en 
worden aangegaan uit efficiencyoverwegingen, risicospreiding of 
marktverbreding. 
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Ab Ophoff
[Directeur Autobedrijf Ophoff b.v. te Nieuwleusen
Bestuurslid Nederlandse Dealer Associatie (NDA)]

Ab Ophoff en DealerMobiel. Twee handen op één buik. “Maar 
ook Dealergarant draag ik een meer dan warm hart toe.” 
Ab, zelfstandig autodealer, is een echte ‘fan’ van deze 
Bovemij-producten. “Dat is toch logisch”, legt hij uit. 
“De beide producten leveren de dealer geld op. Je bindt de 
klanten namelijk aan je bedrijf.” 

In 2006 introduceerden Bovemij en BOVAG-afdeling NDA 
gezamenlijk DealerMobiel. DealerMobiel is een garantie voor 
hulp bij pech onderweg, die dealers aan hun klanten kun-
nen bieden. Krijgt de klant onderweg met een pechgeval te 
kampen, dan verzorgt een BOVAG-dealer de afhandeling van 

de schade en zorgt dat de klant weer mobiel is. Binnen een 
straal van 25 kilometer is dat de eigen dealer, daar buiten is 
dat de dichtstbijzijnde BOVAG-dealer. 

Ab heeft zich binnen de afdeling NDA sterk gemaakt voor 
DealerMobiel. “Voor de dealers is het belangrijk de klanten 
in huis houden. DealerMobiel is daarvoor een uitermate 
geschikt product. DealerMobiel kan zich meten met de 
‘gevestigde’ namen in de markt én is nog een stuk goed-
koper, ook!”

Naast DealerMobiel is Dealergarant een ander Bovemij-
product dat door Ab sterk wordt aangeraden. “Ook een 
topproduct waarmee de dealer geld verdient en de relatie 
met de klant verstevigt. Als je voor je klant een Dealergarant 
Autoverzekering sluit, wordt deze bij schade naar jouw werk-

plaats teruggestuurd. Dit levert dus meer schadeomzet op, 
waarbij je marges volledig intact blijven! Leuke bijkomstigheid 
is dat je voor elke gesloten Dealergarant Autoverzekering 
provisie ontvangt.”

Hij gaat enthousiast verder: “De dealer moet zich realiseren 
dat hij met deze producten een extra stuk dienstverlening 
aan zijn klanten biedt, die noodzakelijk is voor zijn voort-
bestaan. Doen we er nu niets mee, dan zullen we op niet al 
te lange termijn de slag verliezen.” 

Ab sluit af met een welgemeend advies aan zijn collega’s: 
“Werk niet samen met verzekeraars die bij schadesturing aan 
je voorbij gaan. Kies voor Bovemij en verzeker je klanten zelf, 
dan weet je zeker dat de schadesturing bij je terugkomt. Zelf 
verzekeren is in dat geval zelf geld verdienen!”

“Zelf verzekeren is
     zelf geld verdienen!”
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Premie en resultaat
Het jaar 2006 is voor Bovemij Verzekeringen een goed jaar 
geweest. De premieomzet is gestegen en het brutoschadepercen-
tage is nagenoeg gelijk gebleven. Het koersverloop op de beurzen 
en de renteontwikkelingen hebben per saldo geleid tot een goed 
beleggingsresultaat. 

Premie
In het jaar 2006 is de brutopremieomzet van  
Bovemij Verzekeringen gestegen tot m 175,7 miljoen, een toename 
van 10% ten opzichte van 2005. De premie van de bedrijfsmatige 
verzekeringen is gegroeid met 5%, van de klantverzekeringen met 
8%. Beide groeipercentages liggen in lijn met de groeipercenta-
ges in 2005. De premie van Bovemij Inkomensverzekeringen is 
gegroeid met 35%. Deze groei is met name te danken aan de  
introductie van de verzekeringsoplossingen voor de nieuwe risico’s 
die de Wet WIA met zich meebrengt.
 

Schadelast
De brutoschadelast (voor herverzekeringen) kwam in 2006 uit op 
61,4%. Dit brutoschadepercentage is nagenoeg gelijk aan dat van 
het jaar 2005, waarin het brutoschadepercentage 61,5% bedroeg. 
Inclusief herverzekeringen is het schadepercentage in 2006 verder 
verbeterd. 

Het aanhoudend lage brutoschadepercentage is met name  
te danken aan het intensieve risicomanagement dat  
Bovemij Verzekeringen in samenwerking met de verzekerde bedrij-
ven voert. Ook in 2006 heeft Bovemij Verzekeringen in samenwer-
king met partners uit de branche verschillende initiatieven genomen 
om de risico’s van de BOVAG-bedrijven terug te dringen. 

Resultaat en balans
Het resultaat na belasting van Bovemij Verzekeringen kwam voor 
2006 uit op m 17,9 miljoen. Dit is een verbetering van ruim 10% ten 
opzichte van 2005 (m 16,2 miljoen). Het resultaat na belasting wordt 
voor tweederde deel bepaald door het technische resultaat. Dit is 
het saldo van premie, schade en kosten. Het technische resultaat 
van Bovemij Verzekeringen was ook in 2006 positief. Het resultaat 
na belasting wordt voor eenderde deel bepaald door het beleg-
gingsresultaat. Het beleggingsresultaat in 2006 was minder hoog 
dan dat van 2005, maar wel naar tevredenheid. Door de gestegen 
rente heeft de vastrentende portefeuille minimaal bijgedragen tot 
het resultaat. De aandelenportefeuille heeft in de tweede helft van 
het jaar een inhaalslag gemaakt. De vastgoedportefeuille heeft 
ten opzichte van de vastrentende en de aandelenportefeuille goed 
gepresteerd. De balanspositie heeft zich in 2006 verder verbeterd. 
Het eigen vermogen en de technische voorzieningen tezamen zijn 
met 20% toegenomen. In lijn hiermee is ook de beleggingsporte-
feuille in 2006 gegroeid met 17%.
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De mensen en de organisatie van 
Bovemij Verzekeringen

Het belangrijkste kapitaal
Bovemij Verzekeringen ziet haar medewerkers als haar belangrijk-
ste kapitaal. Op 31 december 2006 werd de organisatie gevormd 
door 202 medewerkers. De organisatie ademt mede door haar rela-
tief kleine omvang de sfeer van een familiebedrijf. De medewerkers 
kenmerken zich door een diepe betrokkenheid en loyaliteit en ken-
nen een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van elkaar. 
Binnen Bovemij Verzekeringen staan verbondenheid met de organi-
satie, voldoening uit het werk en persoonlijke ontwikkeling centraal. 

De organisatie van Bovemij Verzekeringen ontwikkelt zich continu. 
De veranderende omgeving en de groei van de organisatie vragen 
veel van de medewerkers. Er wordt steeds meer eigen verantwoor-
delijkheid en zelfstandigheid verwacht en er worden steeds hogere 
eisen gesteld aan de klantgerichtheid en de kwaliteit van de mede-
werkers.

Gezien deze ontwikkelingen heeft Bovemij Verzekeringen ook in 
2006 veel geïnvesteerd in de vergroting van de kennis, kunde en 
vaardigheden van haar medewerkers. Er is niet slechts aandacht 
besteed aan de vakinhoudelijke scholing, maar ook aan de 
persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit van iedere medewerker. 

Emotioneel Intelligent Samenwerken
Binnen Bovemij Verzekeringen draait alles om een goede samen-
werking, het nemen maar ook krijgen van eigen verantwoordelijk-
heid en bevoegdheid en het zelfstandig omgaan met het werk. In 
een uitgebreid trainingstraject Emotioneel Intelligent Samenwerken 
dat van start is gegaan in 2005, zijn alle medewerkers getraind 
in hun persoonlijke en sociale vaardigheden. De doelstelling van 
dit ambitieuze traject was het vergroten van het zelfinzicht van de 
medewerkers in het kader van de ontwikkeling van emotionele 
intelligentie, waardoor zij op effectieve en efficiënte wijze invulling 
kunnen geven aan de kernwaarden van Bovemij. De training heeft 
zo bijgedragen aan een persoonlijke groei van iedere medewerker 
én een groei van de organisatie als geheel. De training is met veel 
enthousiasme door de medewerkers ontvangen. In het jaar 2007 
wordt Emotioneel Intelligent Samenwerken opgenomen als 
integraal onderdeel van het personeelsbeleid.

Een open huis
Aansluitend op het Emotionele Intelligentie-traject heeft  
Bovemij Verzekeringen de benedenverdieping van haar pand vol-
ledig omgebouwd tot een werkomgeving, waarin alle medewerkers 
vrij en met plezier kunnen werken. Een werkomgeving die het zelf 
invullen van de werktijd, een eigen wijze van werken en de eigen 
verantwoordelijkheid van de zelfsturende medewerkers stimuleert. 
De vergaderruimtes zijn geprofessionaliseerd en multifunctionele 
werkplekken zijn gecreëerd. Deze omgeving geeft medewerkers de 
vrijheid en faciliteiten om vernieuwend bezig te zijn met hun werk.
Daarnaast is een groot auditorium aangebouwd, waarvan niet 
alleen de medewerkers, maar ook klanten en partners van  
Bovemij Verzekeringen of BOVAG gebruik kunnen maken als  
ontmoetingsplaats. Het auditorium biedt diverse voorzieningen voor 
vergaderingen, presentaties en andere bijeenkomsten. 
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Medewerkers in actie
Bovemij Verzekeringen stimuleert haar medewerkers niet alleen om 
actief en ambitieus met hun werkzaamheden om te gaan, zij zet 
haar medewerkers ook aan tot een sportieve en gezonde levens-
stijl. Binnen de organisatie wordt een variëteit aan mogelijkheden 
geboden om gezamenlijk sportactiviteiten te ondernemen. Er wordt 
onder andere hardgelopen onder begeleiding van een professio-
nele trainer, medewerkers kunnen gebruikmaken van de faciliteiten 
van twee sportscholen en er wordt met regelmaat een voetbal- en 
tennistoernooi georganiseerd. 

De cijfers
De personeelsbezetting bestond op 31 december 2006 uit 202 
medewerkers, die 182 fulltime-equivalents vervulden. Het perso-
neelsverloop gedurende 2006 bestond uit 19 medewerkers, daar-
entegen begonnen 24 nieuwe medewerkers. Het ziekteverzuim was 
dit jaar wederom laag, slechts 3,0%. Eind 2006 was de gemiddelde 
leeftijd van de medewerkers 37,4.

Vooruitzichten 2007

Bovemij Verzekeringen streeft een duidelijke groei na, zowel in 
premievolume als in kwaliteit, met de nadruk op branchegerichte 
(maatwerk) dienstverlening. Zij wil dit onder meer bereiken door 
een bredere en intensievere marktbewerking. Daarbij speelt de 
nauwe samenwerking met BOVAG en andere partners in de  
branche een essentiële rol. 

Voor het jaar 2007 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
 verder ontwikkelen en verkopen van een mobiliteitsgerelateerd 
productenpakket voor de klanten van de BOVAG-leden  
(de zogenoemde serviceconcepten);

 verder ontwikkelen en verkopen van arbeidsongeschiktheids-, 
reïntegratie- en zorgproducten voor werkgevers en werknemers 
van BOVAG-bedrijven in samenwerking met partners;

 actief samenwerken met BOVAG en klanten bij product-
ontwikkeling- en marketingactiviteiten;

 verder vergroten van het risicobewustzijn bij verzekerden en 
het integreren van Customer Risk Management in de dienst-
verlening;

 sterker positioneren van Bovemij Verzekeringen in het achterland 
van de BOVAG-markt;

 verbeteren van de klantgerichtheid van de organisatie door 
implementatie van verbeterde relatiemanagementsystemen;

 aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden met partners in 
business, uit het oogpunt van risicospreiding;

 doorontwikkelen van het personeel op vaktechnische,  
klantgerichte en persoonlijke vaardigheden.

Voor 2007 wordt verwacht dat de premiegroei zich doorzet. Daarbij 
wordt gestreefd naar een resultaat dat de continuïteit van de 
bedrijfsvoering waarborgt en voldoende compensatie biedt voor het 
beschikbaar stellen van vermogen door de aandeelhouder BOVAG. 
De diversiteit in groeiscenario’s, inflatieverwachtingen, rentevooruit-
zichten en visies op de aandelenbeurzen is groot. De volatiliteit van 
de beleggingsresultaten zal daarom in 2007 een punt van aandacht 
blijven.

Opbouw personeelsbestand
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Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche
Onderdeel van het verzekeringsaanbod van Bovemij Verzekeringen 
is de rechtsbijstandverzekering, voor het bedrijf én de particulier. 
Het verlenen van de rechtsbijstand voor de klanten van  
Bovemij Verzekeringen en die van haar volmachten wordt uit-
gevoerd door de in 1993 opgerichte Stichting Rechtsbijstand 
Mobiliteitsbranche. Dit is een aparte stichting omdat, ter voorkoming 
van belangenverstrengeling, het wettelijk is voorgeschreven dat een 
scheiding moet bestaan tussen de uitvoerder van de rechtsbijstand 
en de multibrancheverzekeraar, zoals Bovemij Verzekeringen.

Een terugblik
De Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche kijkt op 2006 terug 
als een vooral vruchtbaar jaar. Niet alleen zijn in dat jaar veel 
goede ideeën en initiatieven geboren; ook het aantal zwanger-
schappen van medewerkers was in vergelijking tot voorgaande 
jaren hoog. Door de tijdelijke afwezigheid van deze jonge moe-
ders is het werk zo veel mogelijk opgevangen door hun collega’s. 
Ondanks hun grote inzet waren externe uitbestedingen van 
zaken onvermijdelijk om een goede kwaliteit van dienstverlening 
te kunnen waarborgen. Dat dit helaas nadelige gevolgen heeft 
gehad voor de schadelast in 2006, behoeft geen betoog.
In schril contrast met de berichten over nieuw leven stond het 
droevige bericht van het overlijden van onze bestuursvoorzit-
ter, de heer ing. J.B. Schueler op 23 september 2006. De heer 
Schueler was een zeer aimabel mens. Een efficiënt, kundig, 
doortastend en zeer betrokken bestuurder waar de Stichting 
buitengewoon trots op blijft. Onder zijn bezielend voorzitterschap 
heeft het bestuur veel bereikt. We zullen hem missen.

Net als voor de medewerkers van Bovemij Verzekeringen heeft 
ook voor de SRM-medewerkers het jaar 2006 in het teken 
gestaan van Emotioneel Intelligent Samenwerken, een project 
waarbij de nadruk vooral ligt op het verbeteren van de onderlinge 
samenwerking. Zowel de samenwerking binnen SRM zelf als de 
samenwerking met de medewerkers van Bovemij Verzekeringen 
is hierdoor op een hoger peil gekomen.
Ook de samenwerking met BOVAG heeft in 2006 een vervolg 
gekregen, onder andere met de juristen en andere medewer-
kers van de afdelingen Nederlandse Dealer Associatie (NDA) 
en Auto Bedrijven Associatie (ABA). De goede samenwerking 
met BOVAG en Bovemij is een ontplooiingsvoorwaarde voor de 
Stichting en levert een belangrijke toegevoegde waarde. Zij waar-
borgt dat verzekerden bij Bovemij Verzekeringen kunnen rekenen 
op optimale, onafhankelijke en deskundige rechtsbijstand.

Teneinde aan de toekomstige vraag naar rechtsbijstand te kun-
nen voldoen en de daarbij behorende kwaliteit van dienstver-
lening te kunnen leveren, is investeren onvermijdelijk. Om de 
Stichting een goede, professionele basis te bieden voor deze 
toekomst, is in 2006 een onderzoek gestart naar een documen-
tenbeheersysteem. Het systeem stelt de Stichting ondermeer in 
staat haar dienstverlening beter af te stemmen op de individuele 
behoeften van haar cliënten. Naar verwachting zal het systeem 
ook een positief effect hebben op de efficiency van de organisatie 
en haar medewerkers.

2007
In financieel opzicht blijft de inzet voor 2007 het zoveel moge-
lijk beperken van de kosten onder handhaving van een goede 
kwaliteit van dienstverlening. Op het personele vlak houdt dit in 
dat gestreefd wordt naar een goed evenwicht tussen het aantal 
medewerkers en de vraag naar rechtsbijstand. Hierdoor kan het 
aantal externe uitbestedingen aanzienlijk worden beperkt. Ook in 
2007 blijven een hoge kwaliteit van dienstverlening en efficiency 
belangrijke sleutelwoorden.

Per 5 maart 2007 treedt de heer A.M. Hammerstein aan als  
voorzitter van het bestuur.

Het bestuur dankt de algemeen manager en de medewerkers 
voor de getoonde inzet en de verdienstelijke resultaten. Het 
bestuur is ervan overtuigd dat dankzij hun enthousiaste inzet 
2007 in alle opzichten een goed jaar zal worden.

Nijmegen,

Mr. E.R.S.M. Marres (plv. voorzitter)
Prof. mr. A.V.M. Struycken
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Bertho Eckhardt
[Voorzitter BOVAG-afdeling ABA (Auto Bedrijven Associatie)]

Bertho is als voorzitter van BOVAG-afdeling ABA bijzonder 
content met Bovemij. Op zowel zakelijk als persoonlijk vlak 
heeft hij in 2006 op positieve wijze met Bovemij gewerkt én 
gesport. Zoals een voorzitter betaamt, geeft hij het zakelijke 
gedeelte voorrang. “Onze leden stellen hoge eisen aan 
kwaliteit en betrouwbaarheid, dat zien zij terug bij Bovemij. 
Als enige verzekeraar weet zij wat het is een autobedrijf te 
managen. Dat blijkt uit de verzekeringsproducten, maar ook 
uit de rol die Bovemij speelt bij het inschatten van de risico’s 
die een ondernemer loopt bij bijvoorbeeld een nieuwbouw-
project. Bovemij is dan klankbord en risicomanager voor 
onze leden.” 

In 2005 is samen met Bovemij de ABA Mobiliteitsgarantie 
geïntroduceerd. Bertho: “De Mobiliteitspas, het pasje dat 
hoort bij de Mobiliteitsgarantie, is een ‘topper’. Ruim 25.000 
zijn er al uitgegeven. Tot tevredenheid van BOVAG onaf-
hankelijke autobedrijven en klanten. Een geweldig succes 
waar we onze schouders onder blijven zetten. Het is voor 
het autobedrijf namelijk de ‘tool’ om klanten te binden. 
Net als de eveneens door Bovemij ontwikkelde RijGarant 
Autoverzekering ook een verzekeringsproduct waar we mee 
scoren bij klanten en autobedrijven.”

Om het belang van de verzekeringsproducten te onderstre-
pen is afgelopen jaar een salestraining gegeven gericht op 
het verkopen van de verzekeringsproducten. “Het is in ons 
eigen belang. In de branche gaat het om winnen, meedoen 

is niet genoeg.” Daarmee een link leggend naar het 
sportieve hoogtepunt dat Bertho in 2006 beleefde met 
Bovemij: de New York Marathon.

Bertho vertelt enthousiast: “Tijdens de marathon was 
meedoen wel belangrijker dan winnen. Het was een geweldi-
ge ervaring vanaf de eerste training tot de doorkomst op de 
finishlijn. Met een prachtige groep mensen hebben we onder 
begeleiding van Bovemij op een gezellige, goede, sportieve 
wijze naar het grote doel gewerkt. Met succes. Want in 
4:28:55 heb ik de tocht voltooid! En dat terwijl ik me door de 
laatste zes, zeven kilometer heb geworsteld. Maar zoals ze 
zeggen: ‘opgeven duurt je hele leven, pijn maar even’.”

“Opgeven duurt je hele leven, 
         pijn maar even!”
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BOVAG en Bovemij helpen ondernemers succesvol ondernemen
Bovemij Verzekeringen is een volle dochtermaatschappij van de 
brancheorganisatie BOVAG. BOVAG en Bovemij zijn er om de 
aangesloten ondernemers risico’s en zorgen te besparen en hen te 
helpen met succesvol ondernemen. BOVAG doet dit aan de hand 
van door besturen en leden vastgestelde beleids- en actieplannen. 
Daaruit lichten we enkele bondsprioriteiten voor 2006. 

BOVAG-garantie
Op 1 oktober 2006 is een geheel vernieuwd BOVAG 
Garantiebewijs-systeem beschikbaar gekomen voor alle ABA- en 
NDA-leden van de BOVAG. Het nieuwe systeem is online beschik-
baar en verstrekt bovendien veel meer informatie aan bedrijf en 
consument. Regelmatig worden nieuwe toepassingen toegevoegd. 
Een belangrijke wens is om ook schadegegevens toe te voegen 
aan het garantiebewijs. Maar de leverancier van het grootste deel 
van de benodigde data was, zelfs via de rechter, hier nog niet toe 
te bewegen.

Risicomanagement
BOVAG wil haar leden helpen met risicomanagement. In het 
tweede halfjaar 2006 zijn, per BOVAG-afdeling, naar grootte van 
de bedrijven in de desbetreffende branche, de meest voorkomende 
risico’s in beeld gebracht. Een definitief plan van aanpak is inmid-
dels gereed. Het is de bedoeling dat nu voor elke afdeling een 
website wordt opgeleverd die gekoppeld wordt aan de bestaande 
afdelingssites. Onderdeel van de site wordt onder andere een 
zelfdiagnose voor de leden. Tegelijkertijd worden via de site oplos-
singen aangereikt. Later in 2007 worden er ook presentaties voor 
leden over risicomanagement verzorgd.

Luchtkwaliteit
De politieke besluitvorming en het maatschappelijke debat over 
maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren moet, 
in het belang van BOVAG-leden, worden beïnvloed. Het milieu stijgt 
weer op de politieke en maatschappelijke agenda. Lokale lucht-
kwaliteit staat in het middelpunt van de belangstelling. De stichting 
BOVAG-RAI Mobiliteit heeft vorig jaar het bureau DHV opdracht 
gegeven de milieuproblemen in kaart te brengen en aan te geven 
welke bijdrage de autobranche in Nederland op korte, middellange 
en lange termijn kan leveren aan de oplossing van deze milieupro-
blemen. Dit heeft geleid tot de zogenaamde duurzaamheidsagenda 
van BOVAG en RAI. De organisaties zijn nu in gesprek met part-
ners als ANWB, Natuur&Milieu en de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat en VROM over gezamenlijke initiatieven. 

Vacaturebank
Op 21 april 2006 is de vacaturebank ‘Jobmotive’ van BOVAG 
gelanceerd. De bezoekcijfers laten een zeer positief beeld zien. 
Van de vele honderden vacatures die per maand op de site staan, 
is gemiddeld 42 procent van BOVAG-leden afkomstig, 47 procent 
van intermediairs en 11 procent van overige bedrijven. De site 
trekt meer dan 50.000 bezoekers per maand. Zo’n 75 procent van 
de bezoekers zoekt naar commerciële en management functies, 
25 procent naar technische, administratieve en overige functies. 
De meeste vacatures worden gezocht bij personenautobedrijven, 
gevolgd door functies bij importeurs of autolease- en autoverhuur-
bedrijven. 

Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven
De samenwerking tussen onderwijsinstellingen, Innovam en bedrij-
ven is in 2006 verder geïntensiveerd. Innovam heeft inmiddels met 
bijna alle ROC’s over deze ontwikkelingen gesproken. ROC’s blijken 
bereid vergaand samen te werken met Innovam en het regionale 
bedrijfsleven. Er is een aantal intentieverklaringen ondertekend met 
ROC’s over het opzetten van moderne onderwijsleerbedrijven. In 

deze samenwerking wordt de instroom van vakbekwaam personeel 
bevorderd en wordt geborgd dat BOVAG-leden geen oneerlijke 
concurrentie wordt aangedaan.

Tweede Kamerverkiezingen
De BOVAG heeft op relevante issues de politieke partijen bewerkt. 
Want de partijprogramma’s vormden de basis voor het regeer-
akkoord van het nieuwe kabinet. CDA, Christen Unie, D66, Groen 
Links, PvdA, SP en VVD kregen een voorstel waarin per partij werd 
aangegeven wat er volgens BOVAG en RAI anders kan en moet. 
Op 6 november 2006 hield de stichting BOVAG-RAI Mobiliteit zelfs 
een verkiezingsdebat, waaraan de fractiespecialisten op het gebied 
van Verkeer en Waterstaat en/of Milieu van CDA, Groen Links, 
PvdA, SP en VVD deelnamen. 

Implementatie nieuwe wetten sociale zaken
Per 1 januari 2006 zijn veel nieuwe wetten en wetswijzigingen op 
personeelsgebied, die grote impact hebben voor werkgevers, van 
kracht geworden. Het gaat onder andere om de nieuwe arbeids-
ongeschiktheidswet, de nieuwe pensioenregeling, de levensloop-
regeling en de nieuwe zorgverzekering. De introductie van deze 
nieuwe wetten en wetswijzigingen is soepel verlopen. De in de cao 
afgesproken verzekeringsproducten rondom de nieuwe arbeids-
ongeschiktheidswet WIA zijn klaar en geïntroduceerd. De nieuwe 
pensioenregeling is geïntroduceerd tijdens massaal bezochte 
bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers. De levensloop-
regeling slaat nauwelijks aan. De nieuwe zorgverzekering is 
inmiddels ingevoerd. De BOVAG zorgpolis is goed aangeslagen 
met meer dan 18.000 deelnemers.

Koos Burgman
directeur BOVAG
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“Ik had het voor geen
        goud willen missen!”

Renze Petstra
[Voorzitter BOVAG-afdeling AMR (Afdeling Mobiele 
Recreatie)]

Renze Petstra, voorzitter AMR, reed afgelopen jaar de 
veelbesproken rally Amsterdam - Beijing. ‘Een geweldige 
ervaring. In vier weken tijd 16.000 kilometer rijden, 
14 landen en twee continenten doorkruisen in onze eigen 
Volvo Kattenrug. Samen met mijn vriend Ben Bos (die ook 
meereed) en onze monteur hebben we de wagen in twee 
jaar tijd gesloopt, weer rallyklaar gemaakt en ingereden. 
Doordat wij al 10.000 kilometer in de wagen hadden gere-
den, hebben we tijdens de rally weinig hoeven sleutelen. 
En als er dan al iets was, dan hielpen de deelnemers 
elkaar. De kameraadschap onderling was erg sterk, een 
mooie ervaring.” 

Tijdens de rally werd het team van Renze gesteund door 
Bovemij. “Bovemij heeft een geldelijke bijdrage geleverd, 
die is overgemaakt aan de Stichting Doe een wens, het 
goede doel dat door de rallyorganisatie werd ondersteund.” 

Renze geeft aan dat de band met Bovemij in 2006 sowieso 
verder is ‘aangetrokken’. “De Caravanbedrijvenpolis is 
onder impuls van de AMR verbeterd. De uitkeringen bij 
eventuele schaden zijn aanzienlijk verhoogd, wat natuurlijk 
prettig is voor onze leden. Bovendien zijn we in 2006 druk 
geweest met het ontwikkelen van de ‘BOVAG Aanvullende 
Caravangarantie’. Een aanvullend product dat in maart 
2007 wordt geïntroduceerd.” 

Ook op andere vlakken heeft Bovemij zich een betrok-
ken partner getoond. Renze vertelt: “Tijdens de 
Voorjaarsbijeenkomst van BOVAG AMR was Bovemij als 
sponsor aanwezig. Tijdens het AMR Jaarcongres was 
Bovemij zelfs zeer duidelijk als hoofdsponsor aanwezig. 
Dat stemde mij zeer tevreden, aangezien het aangeeft dat 
Bovemij ons serieus neemt! Bovendien is de steun van 
Bovemij belangrijk, omdat zij ons helpt bij de organisatie 
van deze bijeenkomsten en ons tips geeft hoe we de 
zaken het beste aan kunnen pakken.”
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Activa 31 december 2006 31 december 2005

Beleggingen 1

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  11.085  10.045

Overige financiële beleggingen  178.215  151.978

   189.300  162.023

Vorderingen

Vorderingen uit herverzekering  883  1.128

Vorderingen uit directe verzekering op:

- verzekeringnemers  177  1.572

- volmachtbedrijven  14.695  11.422

Belastingen en premies sociale

verzekeringen  171  -

Overige vorderingen  1.033  2.084

   16.959  16.206

Overige activa 2

Materiële vaste activa  3.453  3.404

Liquide middelen  8.200  6.113

   11.653  9.517

Overlopende activa

Lopende rente  -  116

Overige overlopende activa  2  -

   2  116

   217.914  187.862

(in duizenden euro’s)

Passiva 31 december 2006 31 december 2005

Eigen vermogen 3  61.913  45.503 

Technische voorzieningen 4

Voor niet verdiende premies en lopende risico’s  35.828  33.186

Voor te betalen schaden  98.222  84.866

   134.050  118.052

Voorzieningen 5

Voor pensioenen  1.893  2.015

Voor belastingen  4.930  6.520

   6.823  8.535

Kortlopende schulden      

Schulden uit herverzekering  7.082  8.618

Schulden uit directe verzekering  589  748

Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.526  2.345

Overige schulden  2.278  655

   12.475  12.366

Overlopende passiva   2.653  3.406

   

   217.914  187.862

(in duizenden euro’s)
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006
TECHNISCHE REKENING

Verdiende premies eigen rekening 6

Premies

Brutopremies  175.712  160.207

Uitgaande herverzekeringspremies  28.885  30.621

   146.827  129.586

Wijziging technische voorziening voor niet
verdiende premies en lopende risico’s

Bruto  -4.900  -4.070

Aandeel herverzekeraars  439  236

   -5.339  -4.306

   141.488  125.280

Toegerekende opbrengst uit beleggingen   6.113  10.591

Schade eigen rekening 7

Schaden

Bruto  90.264  82.438

Aandeel herverzekeraars  19.161  13.193

   71.103  69.245

Wijziging technische voorziening voor te
betalen schaden

Bruto  14.688  13.652

Aandeel herverzekeraars  1.332  3.210

   13.356  10.442

   84.459  79.687

Bedrijfskosten 8  42.203  38.186

Resultaat technische rekening (transporteren)  20.939  17.998

(in duizenden euro’s)  2006 2005

Transport  20.939  17.998

NIET TECHNISCHE REKENING

Opbrengst uit beleggingen 8.957  14.475

Beleggingslasten -254  -164

Toegerekende opbrengst uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekening -6.113  -10.591

  2.590  3.720

Resultaat deelnemingen  547  838

Resultaat vóór belastingen  24.076  22.556

Belastingen  -6.166  -6.381

Resultaat na belastingen   17.910  16.175

 2006 2005(in duizenden euro’s)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2006

 2006 2005

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen 17.910 16.175

Afschrijving materiële vaste activa 1.636 1.580

Herwaardering beleggingen ten gunste van resultaat -5.961 -11.287

Aangepast resultaat 13.585 6.468

Mutatie technische voorzieningen 15.998 15.442

Mutatie voorziening voor pensioenen -122 -909

Mutatie voorziening voor belastingen -1.590 2.610

Mutatie werkkapitaal -1.283 1.623

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 26.588 25.234

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen

- beleggingen -158.196 -59.771

- materiële vaste activa -1.685 -574

Desinvesteringen, afschrijvingen, aflossingen en verkopen

- beleggingen 136.880 38.559

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten -23.001 -21.786

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Dividenduitkering -1.500 -1.500

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.500 -1.500

Mutatie liquide middelen en schulden aan kredietinstellingen 2.087 1.948

(in duizenden euro’s)
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Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalin-
gen van afdeling 15 van het Burgerlijk Wetboek 2, Titel 9.

De solvabiliteitsmarge van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij 
Bovemij, berekend op basis van de uitgangspunten van de verslag-
staten van De Nederlandsche Bank, bedraagt ultimo 2006 260% 
(2005: 238%).

Consolidatie
Geconsolideerd worden Bovemij Verzekeringen N.V. en haar 
groepsmaatschappijen, te weten deelnemingen waarin de ven-
nootschap direct of indirect beslissende zeggenschap heeft. De 
volgende 100% deelneming, statutair gevestigd te Nijmegen, is in 
de consolidatie betrokken: 

 N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij
De deelneming in Combinatie Bovemij Mn Services B.V. (50%), 
gevestigd te Rijswijk, wordt proportioneel geconsolideerd.

In het verslagjaar heeft een liquidatie plaatsgevonden van 
Dealergarant B.V. en RijGarant B.V. 

Onderlinge diensten en doorbelastingen worden volledig geëlimi-
neerd.

Overeenkomstig artikel 402, Titel 9 Boek 2 BW, wordt in de ven-
nootschappelijke winst- en verliesrekening slechts het nettoresultaat 
deelnemingen en het resultaat na belastingen uit eigen bedrijfsuit-
oefening vermeld.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen 
voor de nominale bedragen.

Beleggingen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd op markt-
waarde. Hiertoe vindt één maal in de drie jaar taxatie plaats door 
externe deskundigen. Op het in eigen gebruik zijnde gebouw en 
terrein, alsmede op de centraleverwarmings- en liftinstallatie wordt 
niet afgeschreven. Kosten ter instandhouding van onroerend goed 
worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. Zowel gere-
aliseerde als ongerealiseerde winsten en verliezen worden recht-
streeks ten gunste of ten laste van het resultaat van het boekjaar 
gebracht.

Deelnemingen
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. 
Indien de nettovermogenswaarde negatief is, wordt de betreffende 
deelneming tot nihil afgewaardeerd.

Overige financiële beleggingen
Aandelen en obligaties
Ter beurze genoteerde aandelen en obligaties worden gewaardeerd 
op de beurskoers ultimo boekjaar. Niet ter beurze genoteerde aan-
delen en obligaties worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs danwel 
geschatte verkoopwaarde ultimo boekjaar indien deze objectief te 
bepalen is. Niet gerealiseerde en gerealiseerde waardeverschillen 
komen volledig ten gunste of ten laste van het resultaat van het 
boekjaar. De gerealiseerde waardeverschillen worden bepaald door 
de verkoopopbrengst te verminderen met de marktwaarde op aan-
vang van het boekjaar.

Financiële instrumenten
Derivaten en Hedge accounting
Derivaten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
reële waarde op het moment van het aangaan van het contract. 
Na eerste verwerking wordt het derivaat gewaardeerd tegen reële 
waarde. Reële waarden worden gebaseerd op beurskoersen. 
Derivaten worden gepresenteerd onder de overige financiële beleg-
gingen. 

Reëlewaardehedges
Samen met de waardemutaties van het afgedekte instrument die 
zijn toe te rekenen aan het afgedekte risico, worden de waarde-
mutaties van een derivaat dat onderdeel uitmaakt van een reële-
waardehedge verantwoord in de winst- en verliesrekening. Als de 
afdekkingsrelatie niet langer voldoet aan de criteria voor Hedge 
accounting, wordt de cumulatieve aanpassing van het afgedekte 
instrument direct verantwoord, zodra het afgedekte instrument niet 
langer in de balans wordt opgenomen.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 
onder aftrek van noodzakelijk geachte afwaarderingen voor onin-
baarheid.

Overige activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische 
aanschaffingskosten verminderd met lineaire afschrijvingen, die 
gebaseerd zijn op de verwachte economische levensduur.  
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

 inrichting gebouwen en kantoorinventaris: 7 jaar;
 transportmiddelen: 3 jaar;
 informatieverwerkende systemen: 4-7 jaar.
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Technische voorzieningen
Voor niet verdiende premies en lopende risico’s
De voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s 
betreft onverdiende brutopremies ultimo boekjaar na aftrek van 
de quotamatige aandelen van de herverzekeraars en onder aftrek 
van overlopende kosten voor provisie en winstdeling. Deze post 
wordt berekend naar evenredigheid van de nog niet verstreken 
risicotermijnen. Ten behoeve van de ongevallen- en arbeidsonge-
schiktheidsverzekering is de voorziening tegen de contante waarde 
berekend.

Voor te betalen schaden
De voorziening voor te betalen schaden betreft het geschatte deel 
van de gemelde, maar nog niet afgewikkelde schaden, vermeer-
derd met een voorziening voor schaden die nog niet gemeld zijn 
en in of vóór het boekjaar zijn ontstaan. De te regresseren schaden 
en het aandeel herverzekeraars zijn op de voorziening in mindering 
gebracht. De voorziening voor de interne kosten van de schade-
afhandeling van nog af te wikkelen schaden is opgenomen tegen 
nominale waarde en is aan de voorziening voor te betalen schaden 
toegevoegd.

Voorzieningen
Voor pensioenen
De voorziening voor pensioenen wordt bepaald met inachtneming 
van de bepalingen van RJ 271. De omvang van de voorziening 
wordt jaarlijks actuarieel berekend. De aannames betreffen de 
disconteringsvoet, het verwachte langetermijnrendement op de 
fondsbeleggingen, en de ontwikkeling van de salarissen, perso-
neelsverloop, sterftecijfers en uittredingsleeftijd. De uitkomsten 
van de jaarlijkse berekeningen worden ten laste van het resultaat 
gedoteerd aan de voorziening voor pensioenen. Betalingen aan 
de pensioenverzekeringsmaatschappij worden ten laste van de 
voorziening gebracht. De verschillen tussen daadwerkelijke en de 
verwachte resultaten op basis van de aannames worden samenge-
voegd en geamortiseerd over toekomstige periodes.

Voor belastingen
De voorziening voor latente belastingen betreft de latente belas-
tingverplichtingen ter zake van de bestaande fiscale waarderings-
verschillen. De voorziening is bepaald op basis van het nominale 
belastingtarief van 25,5% (2005: 29,6%). Uit hoofde van de her-
waardering van de beleggingen in bedrijfsgebouwen en -terreinen 
wordt geen voorziening voor belastingen gevormd.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de 
gerealiseerde nettopremies, opbrengsten uit beleggingen en 
overige opbrengsten en anderzijds uit de in het boekjaar 
voorzienbare lasten verband houdend met de schaden eigen 
rekening en andere lasten van het boekjaar.

Technische rekening
Toerekening van de opbrengst uit beleggingen aan de branches 
vindt plaats op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen in 
de technische voorzieningen. De bedrijfskosten worden aan  
branches toegerekend op basis van de bruto geboekte premie.

Belastingen
De belastingen over het resultaat worden berekend naar het voor 
het betreffende boekjaar geldende nominale tarief, waarbij rekening 
wordt gehouden met fiscale faciliteiten. Voor zover de betaling van 
de aldus verkregen vennootschapsbelasting wordt uitgesteld, wordt 
hiervoor een voorziening voor latente belastingen gevormd.

Niet technische rekening
Als grondslag voor niet aan branches toegerekende beleggings-
opbrengsten geldt het gemiddeld eigen vermogen.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2006

Overige financiële beleggingen

 Aandelen- Obligatie- Vastgoed- Deposito’s  Totaal
 fondsen fondsen fondsen en overige

Stand per 31 december 2005 47.707 104.014 - 257 151.978

Mutaties in het boekjaar:

Aankopen resp. stortingen 47.221 99.665 9.670 600 157.156

Herwaardering ten gunste van resultaat 2.614 2.159 1.188 - 5.961

Verkopen resp. aflossingen -41.528 -95.261 - -91 -136.880

Stand per 31 december 2006 56.014 110.577 10.858 766 178.215 

De verkrijgingsprijs van de aandelen en obligaties bedraagt ultimo 2006 m 168.745.000,-.

1. BELEGGINGEN

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

 31 december 31 december
 2006 2005

Stand per 1 januari 6.248 6.248

Investering boekjaar 1.040 -

Herwaardering 3.797 3.797

 11.085 10.045

(in duizenden euro’s)

(in duizenden euro’s)
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2. OVERIGE ACTIVA

Materiële vaste activa

 Inrichting  Kantoor- Informatie  Totaal

 gebouwen inventaris verwerkende
   systemen

Stand per 31 december 2005

Aanschaffingskosten 1.588 1.037 11.360 13.985

Afschrijvingen -1.412 -567 -8.602 -10.581

 176 470 2.758 3.404

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 646 594 445 1.685

Afschrijvingen -105 -140 -1.391 -1.636

 541 454 -946 49

Stand per 31 december 2006

Aanschaffingskosten 2.234 1.631 11.805 15.670

Afschrijvingen -1.517 -707 -9.993 -12.217

 717 924 1.812 3.453

3. EIGEN VERMOGEN
Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de vennootschappelijke balans.

(in duizenden euro’s)
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4. TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Bruto

Ongevallen en ziekte 1.023 576 25.927 21.123

Motorrijtuigen 26.090 25.004 90.844 81.769

Brand en andere schade aan goederen 613 526 4.143 4.363

Overige branches 29.373 26.093 12.916 11.887

 57.099 52.199 133.830 119.142

Herverzekering

Ongevallen en ziekte - 136 458 1.000

Motorrijtuigen 11.773 11.746 32.764 29.952

Brand en andere schade aan goederen - - 1.568 2.008

Overige branches - 330 818 1.316

 11.773 12.212 35.608 34.276

Provisie en winstdeling

Ongevallen en ziekte 196 -608 - -

Motorrijtuigen 602 -123 - -

Brand en andere schade aan goederen 181 147 - -

Overige branches 8.519 7.385 - -

 9.498 6.801 - -

Netto

Ongevallen en ziekte 827 1.048 25.469 20.123

Motorrijtuigen 13.715 13.381 58.080 51.817

Brand en andere schade aan goederen 432 379 2.575 2.355

Overige branches 20.854 18.378 12.098 10.571

 35.828 33.186 98.222 84.866

31 december
2006

31 december
2005

31 december
2006

31 december
2005

(in duizenden euro’s)

5. VOORZIENINGEN

Voor pensioenen

Stand per 1 januari 2.015 1.750

Mutatie uit stelselwijziging ten laste van het eigen vermogen - 1.174

Bedrijfslast boekjaar 1.193 952

Betaalde pensioenpremies -1.315 -1.861

Stand per 31 december 1.893 2.015

 2006 2005(in duizenden euro’s)

De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.

Bovemij Verzekeringen N.V. heeft toegezegde pensioenen uit hoofde van een aantal pensioen-
regelingen. Deze regelingen zijn opgezet volgens de wettelijke vereisten en vinden hun grondslag 
in de van toepassing zijnde cao. Alle fondsbeleggingen zijn ondergebracht bij een onafhankelijke 
pensioenverzekeringsmaatschappij. 

 Premies Schaden
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Bij het waarderen van de op de balans op te nemen verplichting 
verwerkt Bovemij Verzekeringen N.V. een gedeelte van de actuari-
ele resultaten in het resultaat van het boekjaar indien de cumula-
tieve, nog niet in de winst- en verliesrekening verwerkte actuariële 
resultaten aan het begin van het boekjaar groter zijn dan het  
hoogste bedrag van:
a) 10% van de contante waarde van toegekende aanspraken op de 

balansdatum, en;
b) 10% van de fondsbeleggingen op de balansdatum, gewaardeerd 

tegen reële waarde.

Deze limieten worden voor elke pensioenregeling afzonderlijk bere-
kend. Het in het resultaat van het boekjaar te verwerken gedeelte 
van de actuariële resultaten wordt bepaald door het overschot 
(boven de limietbedragen) te delen door de verwachte resterende 
diensttijd van de actieve deelnemers aan de regeling op balans-
datum.

De opbouw van de op de balans opgenomen passiefposten in het 
kader van de toegezegde pensioenregeling is als volgt weer te 
geven:

Overzicht van de totale bedrijfslast zoals opgenomen in de winst- 
en verliesrekening. Onderdelen van de bedrijfslast van 2006.

Het feitelijk behaalde rendement op de beleggingen over het jaar 
2006 bedroeg 0,27%.

Voor de regelingen geldt dat de indexatie voor de actieve alsmede 
de inactieve deelnemers onvoorwaardelijk is. De indexatie volgt de 
cao-loonontwikkeling en is maximaal 3%.

In de berekeningen is uitgegaan van de volgende voor Bovemij 
specifieke veronderstellingen: een verwacht rendement van 4,5%, 
een indexatie van 2% voor actieve deelnemers, een indexatie van 
1,5% voor inactieve deelnemers en een individuele salarisstijging 
tussen 0,5% en 2%. Hiernaast is rekeninggehouden met individuele 
ontslagkansen en arbeidsongeschiktheidskansen. De indexatie voor 
inactieve deelnemers is ingegaan in 1993.

De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Ter zake van operational lease zijn verplichtingen aangegaan met 
een gemiddelde looptijd van 3 jaar. Per balansdatum beliep de som 
van de verschuldigde maandelijkse termijnen m 1.242.000,-
(31 december 2005: m 1.335.000,-).

Overige financiële informatie

Transacties met verbonden partijen
Bij het uitoefenen van haar activiteiten gaat Bovemij Verzekeringen 
N.V. transacties aan met verbonden partijen. Verbonden partijen 
bestaan uit geconsolideerde joint ventures en niet-geconsolideerde 
deelnemingen. De grootte van transacties is beperkt, zowel per 
transactie bepaald als in totaal. Partijen worden als verbonden 
beschouwd wanneer één partij de mogelijkheid heeft om invloed 
van betekenis uit te oefenen bij het nemen van financiële of 
operationele beslissingen door de externe partij. Transacties 
hebben plaatsgevonden op marktconforme voorwaarden. 
Alleen materiële bedragen zijn opgenomen.

Vorderingen op deelnemingen met invloed van betekenis bedragen 
per 31 december 2006 m 326.000,- (2005: m 406.000,-).

Baten ontvangen van en lasten betaald aan deelnemingen met 
invloed van betekenis bedroegen m 942.000,- respectievelijk 
m 125.000,- (2005: m 696.000,- respectievelijk m 0,-). 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006

Premies
De premies worden gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing 
naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat techni-
sche rekening per branchegroep.

(in duizenden euro’s) 2006 2005

Toename toegezegde pensioenaanspraken 1.581 870
Interest 896 858
Verwachte rendement op de fondsbeleggingen -846 -776
Aanpassing pensioenregeling  -774 -
Bijdrage premies werknemers -119 -
Verwerkte actuariële winsten en verliezen 198 -
Lasten over de verstreken diensttijd 38 -
Overige mutaties 219 -

Bedrijfslast  1.193 952

(in duizenden euro’s)

Voor belastingen

 2006 2005

Stand per 1 januari 6.520 4.280

Mutatie uit stelselwijziging t.g.v.
het eigen vermogen - -370

Mutatie boekjaar -1.590 2.610

Stand per 31 december 4.930 6.520

(in duizenden euro’s) 2006

Waarde toegezegde pensioenaanspraken
per 31 december  22.890

Reële waarde van de fondsbeleggingen
per 31 december -19.234

Nog niet verwerkte actuariële winsten en verliezen -1.855
Nog niet verwerkte bedrag van de limiet uit alinea 321 92

Balansverplichting per 31 december 1.893
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Resultaat technische rekening per branchegroep

 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING PER BRANCHEGROEP

6. Verdiende premies eigen rekening

Premies

Brutopremies 28.392 19.587 100.363 98.453 10.196 9.603 36.761 32.564 175.712 160.207

Uitgaande herverzekeringspremies 467 1.107 25.979 26.013 1.776 2.388 663 1.113 28.885 30.621

 27.925 18.480 74.384 72.440 8.420 7.215 36.098 31.451 146.827 129.586

Wijziging technische voorziening voor 
niet verdiende premies en lopende risico’s

Bruto -447 -385 -1.086 -1.828 -87 217 -3.280 -2.074 -4.900 -4.070

Aandeel herverzekeraars 136 -29 -27 594 - - 330 -329 439 236

 -583 -356 -1.059 -2.422 -87 217 -3.610 -1.745 -5.339 -4.306

 27.342 18.124 73.325 70.018 8.333 7.432 32.488 29.706 141.488 125.280

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 1.181 1.532 3.168 5.920 360 628 1.404 2.511 6.113 10.591

7. Schade eigen rekening

Schaden

Bruto 9.951 8.317 56.824 52.861 4.777 3.148 18.712 18.112 90.264 82.438

Aandeel herverzekeraars 76 124 17.245 12.905 1.222 93 618 71 19.161 13.193

 9.875 8.193 39.579 39.956 3.555 3.055 18.094 18.041 71.103 69.245

Wijziging technische voorziening voor
te betalen schaden

Bruto 4.804 4.769 9.075 6.875 -220 342 1.029 1.666 14.688 13.652

Aandeel herverzekeraars -542 166 2.812 2.936 -440 -276 -498 384 1.332 3.210

 5.346 4.603 6.263 3.939 220 618 1.527 1.282 13.356 10.442

 15.221 12.796 45.842 43.895 3.775 3.673 19.621 19.323 84.459 79.687

8. Bedrijfskosten

Provisie/winstdeling 7.976 4.233 19.903 19.420 1.148 949 10.862 9.148 39.889 33.750

Wijziging overlopende provisie/winstdeling -698 17 -768 1.012 -34 49 -1.100 -478 -2.600 600

Beheers-/personeelskosten/afschrijvingen 1.862 256 6.584 7.534 669 1.413 2.411 1.423 11.526 10.626

Provisie, winstdeling van herverzekeraars -93 -181 -6.490 -6.586 - 8 -29 -31 -6.612 -6.790

 9.047 4.325 19.229 21.380 1.783 2.419 12.144 10.062 42.203 38.186

Resultaat technische rekening 4.255 2.535 11.422 10.663 3.135 1.968 2.127 2.832 20.939 17.998

(in duizenden euro’s)  Ongevallen en ziekte Motorrijtuigen Brand en andere schade Overige branches Totaal
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(in duizenden euro’s)

De pensioenlasten bestaan voor m 67.000,- uit betalingen in het 
kader van toegezegde bijdrageregelingen en voor m 1.193.000,- 
uit lasten uit toegezegde pensioenregelingen.

Gemiddeld aantal werknemers
In 2006 waren gemiddeld 180 fte’s in dienst bij de vennootschap-
pen behorende tot Bovemij Verzekeringen (2005: 175 fte’s).

8. BEDRIJFSKOSTEN
In de bedrijfskosten zijn de volgende bedragen voor lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenlasten en overige personeelskosten 
opgenomen:

 2006 2005

Lonen en salarissen 8.908 8.218

Sociale lasten 475 594

Pensioenlasten 1.260 1.062

Overige personeelskosten 1.387 1.280

 12.030 11.154
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2006
Activa 31 december 2006 31 december 2005

Beleggingen 1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen  61.913  52.761

Overige financiële beleggingen  747  208

   62.660  52.969

Vorderingen

Vorderingen op groepsmaatschappijen  1.027  -

Overige vorderingen  491  13

   1.518  13

Overige activa

Liquide middelen  36  108

Materiële vaste activa  1  4

   37  112

   64.215  53.094

Passiva

Eigen vermogen 2

Geplaatst kapitaal  1.625  1.475

Herwaarderingsreserve  3.797  3.797

Wettelijke reserve  643  935

Overige reserves  37.938  23.121

Onverdeeld resultaat  17.910  16.175

   61.913  45.503

Schulden

Schulden aan groepsmaatschappijen  -  5.380

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.958  1.830

Overige schulden  7  115

   1.965  7.325

Overlopende passiva   337  266

   64.215  53.094

(in duizenden euro’s)
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2006
 2006 2005

Nettoresultaat deelnemingen 17.910 16.175

Resultaat na belastingen uit eigen bedrijfsuitoefening - -

Resultaat na belastingen 17.910 16.175

(in duizenden euro’s)
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Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Algemeen
De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva alsmede de grondslagen van de resultaatbepaling 
zijn identiek aan die van de geconsolideerde jaarrekening.
Overeenkomstig artikel 403, lid 1, Titel 9 Boek 2 BW heeft de vennootschap een verklaring van hoofde-
lijke aansprakelijkheid afgegeven voor de groepsmaatschappij.

Balans per 31 december 2006

1. BELEGGINGEN

 2006 2005

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Stand per 1 januari 52.761 41.991

Mutaties in het boekjaar:

- resultaat deelnemingen 17.910 16.175

- dividenduitkering  -8.758 -4.601

- pensioen - -804

Stand per 31 december 61.913 52.761

(in duizenden euro’s)

(in duizenden euro’s) 2006 2005

Herwaarderingsreserve

Stand per 1 januari 3.797 4.585

Mutatie boekjaar - -788

Stand per 31 december 3.797 3.797

(in duizenden euro’s)

2. EIGEN VERMOGEN

 2006 2005

Geplaatst kapitaal

Stand per 1 januari 1.475 1.475

Bijstorting 150 -

Stand per 31 december 1.625 1.475

Door middel van een statutenwijziging is het maatschappelijk en geplaatst kapitaal omgezet van 
ƒ 1.000,- naar m 500,- per aandeel. 
Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal 5.000 aandelen van m 500,-, hiervan zijn 
geplaatst en volgestort 3.250 aandelen van m 500,-.
Als gevolg van de statutenwijziging is een plicht tot bijstorting ontstaan van m 150.000,-. Bijstorting heeft 
plaatsgevonden ten laste van de overige reserves.

De herwaarderingsreserve bestaat uit de niet gerealiseerde waardestijgingen uit hoofde van bij de deel-
neming opgenomen bedrijfsgebouwen en -terreinen.

(in duizenden euro’s) 2006 2005

Wettelijke reserve

Stand per 1 januari 935 82

Mutatie boekjaar -292 853

Stand per 31 december 643 935

De wettelijke reserve is gevormd voor de niet uitgekeerde winsten van de bij de deelneming opgeno-
men deelneming in de Combinatie Bovemij Mn Services B.V. (CBM) waarvan Bovemij Verzekeringen 
N.V. de uitkering niet zonder beperkingen kan bewerkstelligen. De mutatie is ten laste van de overige 
reserves gebracht.
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(in duizenden euro’s) 2006 2005

Overige reserves

Stand per 1 januari 23.121 16.846

Mutaties in het boekjaar:

- Uit winstbestemming 16.175 8.644

- Onttrekking ten laste van herwaarderingsreserve - 788

- Bijstorting geplaatst kapitaal -150 -

- Toevoeging ten laste van wettelijke reserve 292 -

- Onttrekking ten gunste van wettelijke reserve - -853

- Onttrekking pensioen - -804

- Dividenduitkering -1.500 -1.500

Stand per 31 december 37.938 23.121

Winst- en verliesrekening over 2006

Gemiddeld aantal werknemers
In 2006 waren gemiddeld zes personen in dienst van de vennootschap (2005: zes).

Commissarissen en bestuurders
Aan het begin van het verslagjaar 2006 bestond de Raad van Commissarissen uit vier leden. In de loop 
van het verslagjaar zijn twee leden afgetreden, daarmee bestaat aan het eind van het verslagjaar de 
Raad van Commissarissen uit twee leden (2005: vier). Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit drie 
leden (2005: drie).
De uit hoofde van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW, voorgeschreven melding bedraagt voor  
commissarissen m 125.000,- (2005: m 122.000,-) en voor bestuurders m 1.184.000,- (2005 m 943.000,-). 

Nijmegen, 6 maart 2007

Directie:  Raad van Commissarissen:
Drs. J.P. Hoekstra (voorzitter)  Ir. H.H. van der Kwast (voorzitter)
Drs. R.P.A. Leander RA MBA  Drs. A.C. Bos
J.G.W.M. Wittenberg
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Wim van Vliet
[Voorzitter BOVAG-afdeling TWB (Tweewielerbedrijven)]

Wim van Vliet is voorzitter van BOVAG-afdeling 
Tweewielerbedrijven. Hij maakt zich sterk voor een grotere 
rol voor Bovemij binnen de branche. “De helft van de fiet-
sen wordt momenteel verzekerd. De andere helft dus niet. 
En dat is een gemiste kans. Via Enra verzekeringen biedt 
Bovemij tweewielerondernemers namelijk uitstekende kan-
sen. Kansen om geld te verdienen. Want door het aanbieden 
van een fiets- of bromfietsverzekering bij de verkoop binden 
we de klant aan het bedrijf. Hij komt terug voor reparatie 
en onderhoud. Bovendien ontvang je provisie per gesloten 
verzekering. 

Daarnaast biedt Bovemij natuurlijk de enige echte 
Tweewieler bedrijvenpolis: een perfect product, met brede 
dekking en ongekende kansen voor de fietsenmaker. En wat 
doet deze? De fietsenmaker kijkt niet naar de unieke, op 
maat gemaakte polisvoorwaarden, maar alleen naar de prijs. 
Weer een gemiste kans. In mijn winkel heb ik al vier keer te 
maken gehad met inbraak en inbraakschade. Ik was toen bij 
een andere verzekeringsmaatschappij verzekerd, die door 
allerlei ontsnappingsclausules in de kleine lettertjes alle vier 
de schaden niet uitkeerde. Bovemij biedt daarentegen een 
waterdicht product. Onbetaalbaar als je het mij vraagt!”

De betrokkenheid van Bovemij en haar partner Enra bij de 
tweewielerbranche spreekt ook uit het gezamenlijke spon-
sorschap van het TWB jaarcongres. Wim is nog enthousiast 

als hij over het congres spreekt: “Bovemij en Enra hebben 
ons congres vanaf het begin ondersteund. In 2006 was het 
een spraakmakende bijeenkomst. In Studio 21 hebben we 
onder leiding van Anita Witzier een flinke storm veroorzaakt 
in de branche. Mede dankzij een onderzoek naar de rol van 
het aanleverkanaal. Een prachtige dag, die zonder de steun 
van Bovemij en Enra niet mogelijk was.” 

Het congres en een gezamenlijk bezoek aan de Tour de 
France onderstrepen het belang dat Bovemij hecht aan 
de branche. En de bereidheid om te investeren in kennis 
en betrokkenheid. Wim sluit af: “Nu moeten we inzien dat 
Bovemij voor ons een partner is die weet wat speelt in de 
markt en daar producten voor ontwikkelt.”

             “Onbetaalbaar
als je het mij vraagt!”



Overige gegevens
Accountantsverklaring
 
Aan:
De Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van
Bovemij Verzekeringen N.V. 

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2006 van 
Bovemij Verzekeringen N.V. te Nijmegen, bestaande uit de gecon-
solideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2006 
en de geconsolideerde en vennootschappelijke winst- en verlies-
rekening over 2006 met de toelichting, zoals opgenomen op pagina 
20 tot en met 37 van dit verslag, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opma-
ken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 
dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaar-
verslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze 
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren 
en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant 
voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 
van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen 
en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële  
verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn.

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 het Nederlands recht. 
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons 
geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle 
zodanig te plannen en uit te voeren 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 verkrij-
ging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen 
in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden 
is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accoun-
tant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  
In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het 
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermo-
gen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde 
een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerk-
zaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, 
maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effecti-
viteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. 
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de 
aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie 
van de vennootschap heeft gemaakt, 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 als basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van  
de grootte en de samenstelling van het vermogen van  
Bovemij Verzekeringen N.V. per 31 december 2006 en van het 
resultaat over 2006 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of 
voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 
onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kun-
nen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 
artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 6 maart 2007
BERK

P.M.M. van de Burgt RA
Externe accountant

Statutaire regeling van de winstbestemming
In de statuten van de vennootschap is met betrekking tot de  
winstbestemming het volgende opgenomen.

Artikel 32
De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders.

Bestemming van het resultaat 2005
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van  
28 april 2006 is besloten het bedrag van m 1.500.000,- uit te  
keren als dividend en het resterende bedrag toe te voegen aan  
de overige reserves.

Bestemming van het resultaat 2006
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 
2007 wordt voorgesteld de winst als volgt te verdelen; het bedrag 
van m 1.500.000,- uit te keren als dividend, het resterende bedrag 
toe te voegen aan de overige reserves.
In de jaarrekening 2006 is de onverdeelde winst opgenomen onder 
het onverdeeld resultaat.
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Actuariële certificering
Opdracht
Ingevolge de aan Watson Wyatt Insurance Consulting B.V. door 
Bovemij Verzekeringen N.V. te Nijmegen verleende opdracht tot 
actuariële certificering is de financiële positie per 31 december 
2006 van de verzekeringsmaatschappij door mij beoordeeld ten 
opzichte van de actuariële risico’s die de verzekeringsmaatschappij 
loopt. Tevens zijn de overige taken, voor de certificerend actuaris 
voortvloeiend uit de wet, door mij vervuld.

Gegevens
De gegevens, waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt 
door de verzekeringsmaatschappij. Overeenkomstig de richtlijn 
‘Samenwerking tussen accountant en actuaris ter zake van de 
controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen’ heeft 
de accountant van de verzekeringsmaatschappij mij geïnformeerd 
over de betrouwbaarheid en de volledigheid van de administratieve 
basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oor-
deelsvorming van belang zijn. Voor de beoordeling van de financi-
ele positie heb ik mij mede gebaseerd op de financiële gegevens 
die ten grondslag liggen aan de jaarrekening 2006.

Werkzaamheden
Bij de actuariële beoordeling van de financiële positie zijn conform 
artikel 72 lid 3 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf expliciet 
de aangehouden verzekeringstechnische voorzieningen door mij 
onderzocht. De uitgangspunten, grondslagen en methoden, die zijn 
toegepast bij de vaststelling van de verzekeringstechnische voor-
zieningen heb ik beoordeeld. De berekeningen voor de vaststelling 
van de voorzieningen zijn zowel globaal als steekproefsgewijs 
door mij beoordeeld. Deze beoordelingen zijn zodanig gepland en 
uitgevoerd, dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden 
gesteld dat de desbetreffende berekeningsresultaten geen onjuist-
heden van materieel belang bevatten.

De beschreven werkzaamheden zijn in overeenstemming met bin-
nen het actuariële beroep geldende normen en gebruiken, en vor-
men naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor het hierna te 
geven oordeel.

Oordeel
De bevindingen van de accountant ten aanzien van de door de 
verzekeringsmaatschappij verstrekte administratieve basisgegevens 
zijn zodanig, dat die gegevens door mij als uitgangspunt van de 
daarop voortbouwende en door mij beoordeelde berekeningen zijn 
aanvaard.

Voorzieningen
Hiermede verklaar ik mij te kunnen verenigen met het geheel van 
de methoden en grondslagen voor de berekening van de verzeke-
ringstechnische voorzieningen. Deze voorzieningen zijn getoetst 
uitgaande van door mij realistisch geachte grondslagen. Naar mijn 
oordeel is de hoogte van de in de balans genoemde verzekerings-
technische voorzieningen, als geheel bezien, op de balansdatum 
prudent.

Financiële positie
De financiële positie van Bovemij Verzekeringen N.V. is naar mijn 
mening goed, gelet op de actuariële risico’s die de verzekerings-
maatschappij loopt. Bij handhaving van het tot dusverre gevoerde 
beleid zal de verzekeringsmaatschappij met grote waarschijnlijkheid 
- uitgaande van de door mij op het beoordelingsmoment relevant 
geachte veronderstellingen - kunnen voldoen aan de verplichtingen, 
aangegaan tot balansdatum.

Amsterdam, 6 maart 2007
Watson Wyatt Insurance Consulting

drs. E.B.B. Kromme AAG
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Jack Dam
[Directeur Verkeersschool J. Dam]

Wie vanuit het centrum van Arnhem naar het Gelredome 
stadion komt, ziet zijn naam groot op de gevel van het 
stadion staan. Dam. Verkeersschool J. Dam. Een pro-
minente bewoner van het stadion. Jack Dam, directeur 
van de rijschool, is bijzonder content met de locatie. “Een 
prachtige plek. Opvallend en bovendien heb ik hier volop 
de ruimte om motorrijlessen te geven.”

Verkeersschool J. Dam is de grootste rijschool van 
Gelderland. “Dat is een positie die verwachtingen schept. 
Bij mijn klanten, maar zeker ook bij partners als Bovemij. 
Ik heb regelmatig contact met die jongens. Eerst natuur-

lijk om klant te worden. Maar vervolgens zie je dat ze je 
serieus nemen als klant en je vragen om je mening. Dat 
waardeer ik. Ook worden we als rijschoolhouders 
betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe verzekerings-
producten. Dat gebeurt via BOVAG-afdeling VAN.” 

BOVAG-afdeling VAN en Bovemij werpen zich op als 
actieve, professionele belangenbehartigers van de rij-
schoolhouders. Jack vertelt: “In 2006 heeft dat geleid tot 
de parapludekking. Een dekking die rijschoolhouders 
verzekert tegen de kosten die gepaard gaan met het 
op het laatste moment afgelasten van een rijexamen. 
Bijvoorbeeld door een defecte auto of een sterftegeval. 
In zulke gevallen krijgt de kandidaat een gratis examen 
plus drie gratis lessen.

Voor mij is dit een treffend voorbeeld van de wijze waarop 
Bovemij met ons bezig is. Zij begrijpen de risico’s die 
wij lopen, kennen de branche en denken met ons mee. 
Bovemij dekt de gaten die in de verzekeringen van 
andere maatschappijen volop aanwezig zijn. Dat maakt 
hen tot de ideale verzekeringspartner, vandaar dat ik al 
mijn verzekeringen bij Bovemij onderbreng. Met als mooie 
bijkomstigheid dat ik word uitgenodigd voor bijvoorbeeld 
een wedstrijd van Ajax. Je ziet het: een verzekering bij 
Bovemij heeft vele voordelen. Een goede relatie is goud 
waard, op vele vlakken!” 

“Een goede relatie
     is goud waard,
           op vele vlakken!”
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Onze organisatie
Bovemij Verzekeringen
Hoofddirectie
drs. J.P. Hoekstra, voorzitter
drs. R.P.A. Leander RA MBA 
J.G.W.M. Wittenberg

Directiesecretariaat
Mw. M.A. de Bruijn
Mw. M.P.H. van Kolck
Mw. M.B. Laagland

Adjunct-directie
mr. P.J. van der Burg MBA, directeur Verzekeringstechniek 
Th. Kersten, adjunct-directeur Commercie
Mw. drs. R.H.J. Leander MSc, adjunct-directeur Human Resource
   Management, Facilitaire Zaken en binnendienst Commercie 
C.C.P. Post, adjunct-directeur Commercie 
drs. C. Rupke RC, adjunct-directeur Controlling en ICT

Managementteam
P.G. Beukers, regiomanager West
Mw. E. Grootherder, manager binnendienst Commercie
R. Versteegen, manager Human Resource Management
A.G. de Vries, regiomanager Oost

R.B.G. Engelen, manager Risicomanagement
Mw. drs. C.M. Hermans, manager Actuariaat
mr. G.N.A. Meester, manager Schade
P.F. Nieland, manager Volmachtbeheer en Tussenpersonen
drs. J.T. van der Vlist, manager Inkomensverzekeringen
R.C. van Wetering, manager Acceptatie

V.M.A. Coppens MIM, manager Informatie- en
   Communicatietechnologie
W.F. de Vries, manager Financiële Administratie

Communicatie
Mw. drs. M. de Ridder, Corporate Communicatieadviseur

Ondernemingsraad
J.J. Kwant, voorzitter
Mw. G.J. Geerts, vice-voorzitter
A.T.M. Wouters, secretaris
M.G.L. Peters, vice-secretaris
R.W.L.M. Hendrichs
Mw. C.J.M. van Leeuwen
Mw. M. de Rijk

Raad van Commissarissen
ir. H.H. van der Kwast, voorzitter
drs. A.C. Bos 

Raad van Advies Commercie
C.B.F.M. Boeijen MBA, voorzitter
P. Heijman
H.K. Kerklingh
E.M. Smits
E. Verheyen

Actuaris
drs. E.B.B. Kromme AAG 
Watson Wyatt Insurance Consulting B.V.

Accountant
P.M.M. van de Burgt RA
E.J. Siebers RA
BERK

Medisch adviseur
A.J. de Jong, arts

Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche 
Bestuur
A.M. Hammerstein
mr. E.R.S.M. Marres
prof. mr. A.V.M. Struycken

Algemeen manager
mr. R. Frauenfelder (per maart 2007)
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