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Het 169ste jaarverslag van onze maatschappij over het jaar 2020 
laat een positief resultaat zien van € 14,6 miljoen na belastingen. 
Met name de lage schadelast heeft hiertoe bijgedragen. Ondanks 
dat het coronavirus wereldwijd zorgde voor ontwrichting van de 
samenleving, zijn we tevreden dat we de dienstverlening naar onze 
leden in stand hebben kunnen houden en dat de coronacrisis onze 
resultaten nauwelijks heeft beïnvloed.

Ook nu, in 2021, zijn we nog niet van het virus verlost. Gelukkig lijkt er 

perspectief te zijn en hebben we goede hoop dat we in de loop van dit 

jaar de beweging terug naar ‘normaal’ kunnen maken. Zodat kerk-

vieringen weer fysiek mogelijk worden en kerkgebouwen en 

monumenten weer bezoek mogen ontvangen vanwege hun 

schoonheid of voor het houden van evenementen. 

Afgelopen jaar ging veel aandacht uit naar de gezondheid en het 

welbevinden van onze medewerkers, die, zo is gebleken, ook vanuit huis 

daadkrachtig en professioneel hun werk deden. Mede dankzij hun on-

verminderde inzet voor onze leden heeft Donatus kunnen zorgen voor 

continuïteit van onze dienstverlening. Daar zijn wij ze dankbaar voor. 

Donatus heeft geen winstoogmerk en wil daarom traditiegetrouw haar 

leden zoveel mogelijk in haar resultaat laten delen, door middel van 

het systeem van premierestitutie. Zeker in deze onzekere tijd, draagt 

een hoge premierestitutie een steentje bij om de lasten te verlichten. 

Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met een gewenste, gezon-

de solvabiliteitsratio, ook in het belang van de leden. Op voordracht 

van de Directie, met goedkeuring door de Raad van Commissarissen, 

is door de Ledenraad het voorgenomen besluit genomen onze leden 

een premierestitutie te geven van 40% over het verslagjaar 2020. 

De gemiddelde premierestitutie van de afgelopen vijf jaar bedraagt 

daarmee ook 40%.

In 2020 is er wederom intensief gewerkt aan het veranderprogramma 

Expeditie Donatus. Donatus bereidt zich hiermee voor op de toekomst.

Uit het in 2020 gehouden ledenonderzoek blijkt een heel hoge 

ledentevredenheid. Daar zijn we blij mee. Om dat te kunnen behouden, 

is het noodzakelijk om aanpassingen door te voeren. Door efficiënte, 

door ict-ondersteunde werkwijzes, komt er meer tijd vrij om met de

leden contacten te onderhouden en hen te adviseren. Het polis-

administratiesysteem wordt opnieuw ingericht en kan communiceren 

met een ledenportaal en andere externe systemen. Voor de leden komt 

er een duidelijk en overzichtelijk productenaanbod. 

In het najaar van 2021 zullen we alle leden aanschrijven met het 

nieuwe productenaanbod en vernieuwde polisvoorwaarden. Bij dit 

alles staan vernieuwen, vereenvoudigen, verduidelijken, versnellen 

en verbeteren centraal, met als uiteindelijk doel een organisatie die 
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soepel kan inspelen op veranderingen in de markt. Zodat we ook in de 

toekomst het beste kunnen blijven bieden aan onze leden.

Ondanks al die interne werkzaamheden, gaat de ledeninstroom 

gewoon verder. In dit verslagjaar is de tweeduizendste 

monumenten-eigenaar verwelkomd. Aan de kerkenkant zien we 

een mooie stijging van het aantal nieuw verzekerde kerkgebouwen 

van zowel kerkgenootschappen als eigenaren van herbestemde 

kerken. Een aantal van onze leden die aan het ledenonderzoek heeft 

meegedaan, ziet u terug op de foto’s in dit jaarverslag.

Wij hebben door deze ontwikkelingen veel vertrouwen in de toekomst. 

We verwachten dat veel van onze leden, zowel nieuwe als trouwe, nog 

lang hun verzekerde belangen bij Donatus blijven onderbrengen in een 

goede onderlinge verbondenheid.

Donatus wil ook in 2021 graag uw partner zijn als vertrouwde

onderlinge verzekeraar.

Namens de Onderlinge Verzekering Maatschappij Donatus U.A.,

Directie

drs. Alphons van der Voorn, voorzitter

drs. Rinke Eigenhuis

restauratie oude pastorie, Roosendaal
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ONS VERHAAL

Iedereen kent de oude kerk aan het plein in het centrum. Al eeuwen 

markeren haar klokken het verstrijken van de tijd en zetten ze mensen 

in beweging. Ze is het podium voor feesten en hoogtijdagen en draagt 

de littekens van oorlogen en rampen. Hier komen mensen samen om te 

bidden, stil te zijn en te luisteren. In deze kerk trouwen zij en branden 

kaarsjes voor hun geliefden. Haar karakteristieke silhouet is al van ver 

zichtbaar, als een handtekening. Zonder deze kerk, zou de stad of het 

dorp zichzelf niet zijn.

Dat sentiment is de reden dat Donatus bestaat en werd vernoemd 

naar de gelijknamige beschermheilige tegen onweer en blikseminslag 

uit het begin van onze jaartelling. Een passende naam voor een 

organisatie die in 1852 start met het verzekeren van kerkgebouwen. 

Want een allesverwoestende brand door blikseminslag betekende 

in die tijd vaak het einde van de geloofsgemeenschap. Men had 

simpelweg de middelen niet voor herbouw. Het idee ontstond om 

met elkaar de risico’s te dragen. Zo werd Donatus een onderlinge 

verzekeraar zonder winstoogmerk.

Kenmerkend is de manier waarop Donatus vanaf het begin werkt. 

Met groot respect voor de rol en geschiedenis van kerkgebouwen 

en vanaf 2010 ook van monumenten. Met specialistische kennis 

van bouwhistorische kenmerken, zodat de herbouwwaarde zo 

nauwkeurig mogelijk kan worden vastgesteld. De experts van Donatus 

spelen daarin een cruciale rol, met hun kennis van risico-inspectie, 

waardebepaling en schadepreventie. Niet alleen om leden realistisch 

en correct te verzekeren, maar ook omdat zij willen dat deze unieke 

gebouwen behouden blijven. Kerken en monumenten geven een 

gevoel van verbondenheid. Zij kleuren onze gezamenlijke identiteit 

die we doorgeven aan volgende generaties. Met vakkundig maatwerk 

en gedeelde verantwoordelijkheid helpt Donatus dat erfgoed van 

Nederland beschermen en creëren we een toekomst voor kerken 

en monumenten.

MISSIE

Donatus zet zich met onderlinge risicobeheersing in voor het behoud 

van religieus en monumentaal erfgoed. Dat doen we door schade-

verzekeringsovereenkomsten te sluiten met kerkgenootschappen, 

ordes en congregaties, eigenaren van (herbestemd) religieus en 

monumentaal erfgoed en personen die werkzaam zijn in de religieuze 

wereld of monumentensector (ambt, bestuursfunctie of loondienst). 

Als onderlinge verzekeraar werken wij vanuit het solidariteitsbeginsel 

zonder winstoogmerk. Bij Donatus staat de belangenbehartiging van 

onze verzekerden centraal. Zij zijn als leden verbonden aan onze 

interne organisatie en hebben zeggenschap vanuit de Ledenraad. 

Wij streven naar goed werkgeverschap met wederzijdse loyaliteit

 en respectvol samenwerken als kernbegrippen.

VISIE

Kerken en monumentale gebouwen zijn iconische plaatsen waar 

mensen samenkomen, elkaar inspireren en zich laten inspireren.

Ze creëren verbondenheid en het besef dat je ergens thuishoort. 

DÉ KERKEN- EN MONUMENTENVERZEKERAAR 
VAN NEDERLAND
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Als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland heeft 

Donatus het doel om religieus en monumentaal erfgoed in ons land te 

helpen beschermen en behouden voor huidige en komende generaties.

KERNWAARDEN

Bevlogen

Deskundig

Degelijk

Daadkrachtig

Zorgzaam

Verbondenheid Het leidende principe in al onze activiteiten 

en gedrag is verbondenheid. Al vanaf onze 

ontstaansgeschiedenis: kerkbesturen kozen voor 

solidariteit bij het verzekeren van hun kerkgebouwen.

Vanuit verbondenheid staan we in contact met leden 

en partners. Onze deskundige medewerkers zijn 

betrokken, communiceren persoonlijk en komen bij 

schade direct in actie. Zij begrijpen hoe belangrijk 

de gebouwen voor de leden zijn en welke rol die 

vervullen.

We hebben passie voor kerken en monumenten.

We weten waar we het over hebben.

We zijn solide, solvabel en betrouwbaar.

We komen direct in actie als dat nodig is.

We kennen onze relaties persoonlijk en helpen hen 

kerken en monumenten beschermen.

Niet iedereen begrijpt wat je wilt 
met een pand. Verzekeraars die 
ik benaderde waren huiverig. 
Het was een verademing om 
te merken dat de mensen 
bij Donatus snappen wat de 
pastorie betekent. Ze vinden 
het zelfs interessant wat je wilt 
realiseren.

de heer en mevrouw Van Alphen, 

restauratie oude pastorie, Roosendaal
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* In 2019 heeft de Ledenraad op voorstel van de Directie besloten om de bij vaststelling van de jaarrekening 2018 
 toegekende premierestitutie van 23% te verhogen tot 30%.
**  Betreft het totaalbedrag aan schaden voor eigen rekening uitgedrukt als percentage van de verdiende premies.
***    Betreft het totaalbedrag aan bedrijfskosten uitgedrukt als percentage van de verdiende premies.

VIJF JAAR DONATUS IN CIJFERS

(x € 1.000)  2020 2019 2018 2017 2016

Bruto premies 30.579 28.410 26.525 26.568 30.059

Af: Uitgaande herverzekeringspremies 4.032 3.475 3.304 3.981 4.351

Verdiende premies 26.547 24.935 23.221 22.587 25.708

Schaden eigen rekening 6.162 8.591 9.213 7.503 8.203

Bedrijfskosten 9.003 8.665 7.786 7.444 7.896

Resultaat na belastingen 14.626 15.077 6.149 11.509 13.244

Uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie brandsector

 - over het verslagjaar 12.360 11.444 6.149 11.742 12.717

 - verhoging over het verslagjaar 2018* 0 1.871  

Eigen vermogen 75.618 72.056 72.056 69.511 70.527

Solvency II ratio 202% 202% 210% 191% 214%

Schaderatio** 23% 34% 40% 33% 32%

Kostenratio*** 34% 35% 34% 33% 31%

Combined ratio 57% 69% 73% 66% 63%

Premierestitutiepercentage 40% 40% 23% 45% 45%

Aangepast premierestitutiepercentage* 30%
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Bruto geboekte premies
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LEDENRAAD 

mr. J.C.G.M. Bakker 1) Voorhout

mr. C.J.G. Dosker 4) Bussum

drs. ing. F.L.G. Hamers 1) Merkelbeek

ir. D. Hoogendoorn 2) Eelde

drs. J.M.L. Koonings 3) Oirschot

drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk 1) Winschoten

drs. C. de Raadt 2) Bodegraven

prof. dr. H.J. Selderhuis, voorzitter 4) Hasselt

drs. M.A. van Schijndel MBA 4) Utrecht

mr. P. Siebinga 4) Doorn

D. de Vries AA 2) Menaam

drs. H van der Wal RM 2) Heino

mr. J.L.W.M. Zuijdwijk 1) Veelerveen

1. Benoemd op voordracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

2. Benoemd op voordracht van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in 

de Protestantse Kerk in Nederland.

3. Benoemd op voordracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

4. Benoemd op voordracht van de Ledenraad en de Raad van Commissarissen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

drs. E.F.J. Duijsens, voorzitter Voorburg

mr. C.J. Ensing, vice-voorzitter Assen

M. Boeser RA RV Hillegom

drs. J. Hol Veenendaal

drs. E.C. van Vliet Tilburg

ICT-ADVIESCOMMISSIE

drs. E.C. van Vliet, voorzitter Tilburg

M. Boeser RA RV Hillegom

AUDIT- EN RISICOCOMMISSIE
 
M. Boeser RA RV, voorzitter Hillegom

mr. C.J. Ensing Assen

REMUNERATIECOMMISSIE

drs. E.F.J. Duijsens, voorzitter Voorburg

drs. J. Hol Veenendaal

DIRECTIE

drs. A.G.F.J. van der Voorn, voorzitter Odijk

drs. R.O. Eigenhuis Wijk bij Duurstede

BESTUURSORGANEN
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De Raad van Commissarissen (RvC) heeft, conform artikel 25 van de 
statuten, de door de Directie opgemaakte jaarrekening onderzocht. 
KPMG Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een 
goedkeurende verklaring voorzien. De RvC heeft de bevindingen van 
de onafhankelijke accountant besproken.

De Ledenraad heeft ingestemd met het voorstel van de Directie en  
de RvC om te komen tot een voorgenomen besluit van een premie-
restitutie in de brandsector van 40%. De RvC heeft de jaarrekening 
ondertekend en de Ledenraad geadviseerd de jaarrekening vast te 
stellen. Dat heeft deze raad op 7 april 2021 gedaan.

SAMENSTELLING RAAD VAN 
COMMISSARISSEN

In 2020 is geen wijziging geweest in de samenstelling van de RvC, 

die uit vijf leden bestaat.

SAMENSTELLING EN SAMENWERKING 
LEDENRAAD

In het verslagjaar zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering  

de heer ir. D. Hoogendoorn, de heer D. de Vries AA en de heer  

mr. J.L.W.M. Zuijdwijk voor de tweede keer herbenoemd. De heer  

P. Siebinga is voor een periode van één jaar herbenoemd. 

Voor een eerste termijn van vier jaren zijn benoemd in de Leden-

raad de heer mr. C.J.G. Dosker, directeur van het Nationaal 

Restauratiefonds en mevrouw drs. M.A. van Schijndel MBA, 

directeur van het Museum Catharijneconvent. Beide afgevaardigden 

vertegenwoordigen in het bijzonder de doelgroep Monumenten.

In de Ledenraadsvergadering van 8 september 2020 is afscheid 

genomen van de heer P.G.J. Breukink en de heer drs. M.H.M. 

Meulemans. De RvC en de Directie zijn beide voornoemde heren 

zeer erkentelijk voor hun jarenlange bijdragen vanuit hun achterban. 

De RvC en de Directie hebben in het verslagjaar drie keer met de 

Ledenraad vergaderd. 

Ten behoeve van de vergadering van 8 april 2020 heeft, vanwege 

de beperkende maatregelen door de Covid-19-pandemie, een 

schriftelijke consultatie plaatsgevonden. Op 8 september 2020 kon 

een fysieke Ledenraad worden gehouden, terwijl de Ledenraads-

vergadering van 11 november 2020 in digitale vorm moest 

plaatsvinden door nieuwe beperkende pandemiemaatregelen.

Naast de reguliere jaarlijkse agendapunten is in voornoemde 

vergaderingen onder meer aandacht besteed aan de voorgenomen 

statutenwijziging voor OVM Donatus U.A. Op basis van een eerder 

uitgebracht advies van een door de Ledenraad ingestelde werkgroep, 

heeft de Ledenraad in de vergadering van 8 september 2020  

goedkeuring verleend tot wijziging van de statuten. De statuten-

wijziging is op 9 oktober 2020 notarieel verleden. Met deze wijziging 

zijn de statuten gemoderniseerd, afgestemd op de gewijzigde wet- 

en regelgeving alsmede op de gewijzigde strategie en governance 

van Donatus. 

BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
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Ook is aandacht besteed aan het onderzoek onder de leden (met  

een hoge respons en met voor Donatus positieve resultaten).

Verder is de werking en het belang van het systeem van premie-

restitutie voor Donatus besproken en bekrachtigd. Ook is een 

vergelijkende kosten- en schadeanalyse met andere onderlinge 

verzekeraars besproken. De ratio’s van Donatus liggen onder het 

gemiddelde van de markt, hetgeen de Ledenraad positief stemt. 

Met betrekking tot Expeditie Donatus, het in 2018 gestarte 

ingrijpende verandertraject, is met de Ledenraad vooral van 

gedachten gewisseld over de nieuwe polisvoorwaarden, het 

acceptatiebeleid en het overzicht over het hele programma. 

Daarnaast is op basis van de ontvangen feedback en input vanuit 

de Ledenraad, gecombineerd met de planning van het programma 

Expeditie Donatus, een serie van onderwerpen besproken die is 

ontwikkeld en gepland voor de Ledenraadsvergaderingen om de 

Ledenraad te blijven betrekken bij de onderwerpen uit de Expeditie. 

Deze zullen op verschillende momenten tussen nu en 2022 worden 

ingepland.

De RvC dankt de Ledenraad voor de inbreng en samenwerking 

tijdens voornoemde beraadslagingen en kijkt met vertrouwen uit 

naar een voortzetting van de goede samenwerking met de Leden-

raad. 

restauratie oude pastorie, Roosendaal
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ONTWIKKELINGEN IN 2020

Governance

Na drie intensieve wervings- en selectieronden in 2019 heeft de RvC  

de heer drs. R.O. Eigenhuis in januari 2020 ter benoeming voorge-

dragen aan de Ledenraad. Na instemming van de Ledenraad en 

verkregen goedkeuring van De Nederlandsche Bank, op 17 januari 

2020, heeft de RvC de heer Eigenhuis per 1 maart 2020 tot statutair 

directeur benoemd. De heer Eigenhuis heeft ruim 25 jaar ervaring in 

de verzekeringsbranche in meerdere functies in binnen- en buitenland 

en voldoet geheel aan het functieprofiel.

Samen met directievoorzitter, de heer drs. A.G.F.J. van der Voorn, 

vormt de heer drs. R.O. Eigenhuis op basis van het beginsel van 

collegiaal bestuur, de tweehoofdige statutaire directie. 

De taken en bevoegdheden van de directie zijn, in aanvulling van 

betreffende bepalingen in de statuten, vastgelegd in een geactualiseerd 

directiereglement. Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

strategie en bedrijfsvoering heeft elk directielid de verantwoordelijkheid 

voor specifiek toegewezen aandachtsgebieden.

In de Ledenraadsvergadering van 8 september 2020 is afscheid 

genomen van de heer drs. C.H.N. Veenhof, die per 1 februari 2020 zijn 

dienstverlening in de functie van statutair directeur a.i. van Donatus 

heeft beëindigd wegens het starten van activiteiten elders. Hij heeft  

gedurende 22 maanden in goede samenwerking met de directie-

voorzitter mede leiding gegeven aan de organisatie en een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de start van de implementatie van Expeditie 

Donatus. 

Exploitatie en premierestitutie 2020

Over het boekjaar 2020 werd een positief exploitatieresultaat voor  

belastingen behaald van € 15,5 miljoen (2019: € 15,8 miljoen). 

Het netto beleggingsresultaat bedraagt, ondanks scherp gedaalde 

koersen bij aanvang van de coronacrisis, € 3,4 miljoen. Dat is € 4,1 

miljoen lager dan in 2019.

Voor het jaar 2020 kan met het bedrag van € 12,1 miljoen een uit- 

stekend verzekeringstechnisch resultaat worden genoteerd; de 

schaden eigen rekening waren circa € 2,4 miljoen lager dan in 2019. 

Gelet op voornoemd positief exploitatieresultaat heeft de RvC 

goedkeuring verleend aan het, door de directie voorgedragen, 

voorgenomen besluit van de Ledenraad een premierestitutie in de 

brandsector toe te kennen van 40%, hetgeen overeenkomt met een 

bedrag van € 12,4 miljoen. Daarnaast kan uit het exploitatieresultaat 

€ 2,3 miljoen toegevoegd worden aan de algemene reserve. 

 

De RvC is zich er sterk van bewust dat voor onze leden een ruim-

hartige restitutie welkom is. Daarbij zal de RvC in samenspraak 

met de directie, steeds zorgvuldig afwegen welke financiële ruimte 

er voor restitutie bestaat, waarbij we de continuïteit van Donatus 

in het oog houden. In 2020 heeft de RvC in samenspraak met de 

directie het beleid rondom de premierestitutie geëvalueerd, zodat 

we dit instrument kunnen blijven inzetten als fundament van de 

bedrijfsvoering en om het ledental van onze onderlinge verder te 

kunnen laten groeien.

De RvC blijft genuanceerd kritisch ten aanzien van het kostenniveau 

en blijft aandacht vragen voor het niveau daarvan. Daarbij weegt 
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uiteraard zwaar het voldoen aan regels uit onder meer Solvency II.  

Ook heeft Donatus door haar gespecialiseerde organisatie en de  

veranderingen binnen de doelgroepen (onder meer het ontstaan  

van omvangrijke parochies/gemeenten), steeds meer behoefte aan 

hooggekwalificeerde medewerkers. Daarnaast heeft de onderneming 

in 2018 een noodzakelijk en omvangrijk verandertraject, Expeditie 

Donatus, in gang gezet om de organisatie adequaat toe te rusten voor 

een succesvolle uitvoering van het beleidsplan 2017-2022. Met 

het ingrijpende verandertraject wordt beoogd minder complexe 

producten te kunnen aanbieden met duidelijkere polisvoorwaarden 

en acceptatiebeleid en een duidelijkere propositie van onze 

bemiddelingsfunctie en extra diensten voor onze leden. Daartoe 

dient efficiency en effectiviteit van de ict-systemen aangepast en 

verbeterd te worden. Ook de organisatiestructuur dient effectiever 

aan te sluiten op de dienstverlening ten behoeve van onze leden.

Ontwikkeling Solvabiliteit

Met een solvabiliteitsratio van 202% is Donatus een gezonde 

solvabele maatschappij. In de risicobereidheid streeft Donatus naar 

een solvabiliteitspercentage tussen 155% en 210%, waarmee de ratio 

van 2020 aan de bovenkant van de bandbreedte ligt. Deze hoge 

ratio is nodig om tegenvallers en mogelijke stress-scenario’s op te 

vangen. Donatus wil haar leden zekerheid bieden en in de markt de 

reputatie van een solvabele verzekeraar bevestigen.

Beleidsplan 2017-2022

De implementatie van het beleidsplan 2017-2022 is in het verslag-

jaar verder doorgevoerd. Donatus wil zich nog verder richten op 

behoud van kerkelijke leden en groeien in de verzekeringsmarkt 

van (rijks)monumenten. Het doel is in de planperiode de 

monumentenportefeuille te kunnen verdubbelen. Donatus zoekt  

actief naar samenwerkingsvormen met andere onderlinge verze- 

keringsmaatschappijen, waarbij kwaliteitsverbetering en kosten-

besparing belangrijke aandachtsgebieden zijn.

BIJEENKOMSTEN 2020

Vergaderingen RvC

In 2020 heeft de RvC vier keer regulier vergaderd. 

Contact sleutelfunctionarissen

De RvC en de Directie onderkennen het belang van goede contacten 

tussen de RvC en de functionarissen op sleutelposities. Donatus 

besteedt drie posities (risicomanagement, interne audit en actuarieel) 

uit aan externe bureaus, terwijl eigen medewerkers de functies van  

controller en compliance officer invullen. Regelmatig vinden er 

gesprekken plaats tussen de sleutelfunctionarissen en de specifiek 

per aandachtsgebied toegewezen commissaris. De rapportages 

hiervan worden in de voltallige RvC dan wel in de RvC-commissies 

besproken, waarbij de betrokkenen aanwezig zijn voor toelichting.

Permanente Educatie en Zelfevaluatie

De PE in 2020 is door RvC-leden ingevuld middels individuele 

programma’s. De zelfevaluatie, die erin voorziet de competenties 

van de RvC zorgvuldig te inventariseren en te bespreken is gepland 

voor 2021.
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COMMISSIES

Ten behoeve van een goede voorbereiding en efficiënte uitvoering 

van het toezicht, kende de RvC in 2020 de volgende commissies:

• Audit- en RisicoCommissie;

• ICT-AdviesCommissie;

• RemuneratieCommissie;

Audit- en RisicoCommissie

De Audit- en RisicoCommissie vervult een belangrijke rol in het  

kader van het toezicht op de integriteit van de interne en externe 

financiële rapportages én het risicobeheer. Deze commissie is in 

2020 driemaal bijeen geweest. Vergaderingen van de commissie 

worden niet alleen bijgewoond door de beide directieleden en de  

manager Financien & Control, maar ook door de sleutelfunctio-

narissen actuarieel, risicomanagement, compliance en interne 

audit alsmede door de externe accountant. Deze opzet maakt dat 

alle onderwerpen op het gebied van financiën en risico evenwichtig 

aandacht krijgen.

Vanzelfsprekend hebben de rapportages in het kader van de 

reguliere cyclus planning en control ruim aandacht gekregen:  

het jaarverslag 2019, de financiële kwartaalrapportages 2020,  

de begroting 2021 en rapportages van sleutelfunctionarissen.

In het bijzonder is aandacht besteed aan de beheersing van 

(financiële) risico’s uit hoofde van het omvangrijke programma 

Expeditie Donatus, waarvan belangrijke impact uitgaat naar de 

operationele activiteiten en de financiën vanaf 1 januari 2022. Al 

in 2020 is belangrijke aandacht uitgegaan naar mogelijke effecten 

de heer Verschoor, 
Huis Midwoud (voormalig raadhuis), Midwoud

Tijdens mijn zoektocht naar een 
verzekering kwam ik via via terecht bij 
Donatus die mij met open armen ontving. 
Ik voelde me meer dan welkom.
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op de solvabiliteit alsmede naar risico’s die samenhangen met de 

ingrijpende ombouw van ict-systemen. Daarbij valt te denken aan 

continuïteit van systemen, de kwaliteit van data en beveiliging.

Het contact tussen de commissie en de accountant kenmerkt zich 

door een open communicatie langs korte lijnen. De commissie 

besteedt zorgvuldige aandacht aan de opvolging van opmerkingen 

van de accountant over de interne beheersing.

ICT-AdviesCommissie

Deze commissie ziet toe op het beleid en beheer van de directie  

op het domein ict. Zij is een sparringpartner voor de directie en  

adviseert de RvC ten aanzien van het informatiebeleid (als onder-

deel van het ondernemingsbeleid), de ict-strategie (als onderdeel 

van het integraal beleidsplan) en het beleid op het gebied van 

informatiebeveiliging en privacy van de maatschappij. Tevens 

adviseert de commissie over de investeringen in én uitgaven aan ict 

waarvoor een akkoord van de RvC is vereist, of een advies van de 

RvC wordt gevraagd. Deze commissie is in 2020 twee keer regulier 

bijeen geweest en drie keer extra vanwege het Expeditie Donatus 

programma.

RemuneratieCommissie

De RemuneratieCommissie adviseert de RvC over de beloning 

van de directie en over onderwerpen die van invloed zijn op de 

arbeidsvoorwaarden van groepen medewerkers. De RvC vindt 

het belangrijk dat aanpassingen in arbeidsvoorwaarden op grond 

van wetswijzigingen zorgvuldig gestalte krijgen, met oog voor alle 

belanghebbenden. Aanpassingen moeten onder meer:

• recht doen aan de (opgebouwde) rechten van werknemers;

• voorkomen dat in de toekomst sprake kan zijn van sterke 

kostenstijging (belang van leden);

• passen binnen algemeen aanvaarde maatschappelijke normen 

(belang reputatie Donatus).

De RemuneratieCommissie is in 2020 vier keer regulier bijeen 

geweest. Naast de normale aandacht voor een zorgvuldige vast-

stelling van beloningskaders, coördineert de commissie ook de  

beoordeling en het functioneren van de directie. 

Huis Midwoud (voormalig raadhuis), Midwoud
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BIJZONDERE AANGELEGENHEDEN

Specifieke goedkeuringsbesluiten

Zoals hiervoor onder de aandachtspunten voor 2020 is uiteengezet,  

passen de ontwikkelingen en het beleid over 2020 binnen de 

daartoe gestelde kaders en heeft het de goedkeuring van de RvC.  

Er hebben zich, buiten de reguliere zaken, geen bijzondere zaken 

voorgedaan, waarvoor conform de wet dan wel de statuten goed-

keuring van de RvC is voorgeschreven.

Strijdige belangen

Er hebben zich in 2020 geen transacties voorgedaan waarin tegen-

strijdige belangen van leden van de Ledenraad, RvC, Directie of 

externe accountant speelden of spelen, die van materiële betekenis 

zijn voor de maatschappij en/of voor (één van) de leden van de hier-

voor genoemde gremia.

Tot besluit

De RvC kijkt dankbaar en tevreden terug op 2020. Allereerst omdat  

Donatus, waar het haar kernactiviteit betreft, zekerheid en kwalitatief  

hoogstaande dienstverlening heeft geboden aan haar groeiend 

aantal leden. De RvC is ook content over de financiële resultaten, de 

realisatie van het beleidsplan, het ruimschoots kunnen voldoen aan  

de verplichtingen op het gebied van Solvency II én de verdergaande 

versterking van de organisatie, waaronder de benoeming van  

de heer drs. R.O. Eigenhuis als statutair directeur, alles met als doel  

onze leden steeds beter te kunnen bedienen. De RvC complimenteert  

de directie, het managementteam, de sleutelfunctionarissen en alle  

andere medewerkers met de behaalde resultaten en dankt hen 

hartelijk voor hun grote bijdrage in het 169e boekjaar van onze 

maatschappij. Met hun dagelijkse toegewijde inzet geven zij samen 

vorm aan de essentiële bijdrage van Donatus aan het behoud van 

ons religieuze en monumentale erfgoed ten bate van huidige en 

toekomstige generaties in onze samenleving.

Rosmalen, 7 april 2021

drs. E.F.J. Duijsens, voorzitter 

mr. C.J. Ensing, vice-voorzitter

M. Boeser RA RV

drs. J. Hol

drs. E.C. van Vliet
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ALGEMEEN

Het 169ste boekjaar van Donatus sluiten we af met een positief 
resultaat voor belastingen van € 15,5 miljoen, nagenoeg gelijk 
aan het resultaat van 2019 (€ 15,8 miljoen). Het netto beleggings-
resultaat is € 4,1 miljoen lager dan in 2019. Dit is in grote mate 
gecompenseerd door het uitstekende verzekeringstechnische 
resultaat dat € 2,8 miljoen hoger is dan het jaar daarvoor. De 
schaden eigen rekening zijn met € 6,2 miljoen circa € 2,4 miljoen 
lager dan vorig jaar. Eén grote brand in een rijksmonumentaal 
pand zorgde voor een bruto schadelast van meer dan € 2 miljoen. 
De Directie heeft de jaarrekening in dit verslag opgemaakt en 
ondertekend. De RvC heeft deze jaarrekening beoordeeld en op 
basis van zijn bevindingen is een positief advies uitgebracht aan de 
Ledenraad. De door de Directie en RvC goedgekeurde en getekende 
jaarrekening is op 7 april 2021 vastgesteld door de Ledenraad.

Op voordracht van de Directie, met goedkeuring door de RvC, 
heeft de Ledenraad het voorgenomen besluit genomen om over 
het verslagjaar 2020 een premierestitutie in de brandsector van 
40% te verlenen. Van de totale winst na belastingen gerealiseerd 
over 2020 van € 14,6 miljoen voegt Donatus een bedrag van € 2,3 
miljoen toe aan de algemene reserve. Met een solvabiliteitsratio van 
202% is Donatus een gezonde solvabele maatschappij. Donatus 
bevestigt hiermee het onderlinge karakter zonder winstoogmerk, 
gericht op het belang van haar leden, mét behoud van een goede 
solvabiliteitspositie. 

Donatus heeft in het verslagjaar, ondanks de coronabeperkingen, 
weer hard gewerkt aan een omvangrijk verandertraject genaamd 

Expeditie Donatus. In 2021 geeft zij hier een vervolg aan. Het doel 
is de organisatie naar de toekomst toe nog sterker te maken als ‘dé 
kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland’.

DOELSTELLING

In dit verslagjaar zijn de nieuwe statuten vastgesteld en bij de  

notaris verleden. Op de website van Donatus zijn de statuten open-

baar gemaakt. De doelstelling van de maatschappij is vastgelegd 

in de statuten. Donatus sluit schade-verzekeringsovereenkomsten 

met kerkgenootschappen, ordes en congregaties, met eigenaren 

van (herbestemd) religieus en monumentaal erfgoed, alsmede 

met personen die werkzaam zijn in de religieuze wereld of monu-

mentensector (ambt, bestuursfunctie of loondienst). De kernactiviteit 

is het verzekeren van eigendommen (branche brand), waarvoor 

Donatus optreedt als risicodrager. 

Donatus is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten 

aansprakelijkheid (U.A.). Statutair is bepaald dat iedere verplichting 

van leden om bij te dragen in tekorten van de maatschappij, zowel 

tijdens de duur van de maatschappij als na haar ontbinding, is 

uitgesloten. Daarnaast kunnen de leden wel delen in een positief 

resultaat in de vorm van premierestitutie in de brandsector.

LEDEN CENTRAAL

Als niche-verzekeraar voor eigenaren van kerkelijk en monumentaal 

erfgoed staan bij Donatus de leden centraal. Onze leden hebben de zorg 

BESTUURSVERSLAG 2020
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over het historisch religieus én prachtige monumentale erfgoed: uniek, 

waardevol en onvervangbaar. Dat vraagt om gespecialiseerde kennis, 

kunde én toewijding. Donatus kent de zorgen van kerkgenootschappen 

en eigenaren van herbestemde kerken en monumentale panden. In het 

coronajaar 2020 zijn veel kerkgebouwen langdurig gesloten geweest 

of mochten deze slechts door een zeer beperkte groep kerkgangers 

bezocht worden. Ook herbestemde kerken en andere monumenten die 

normaal voor publiek opengesteld zijn, misten een groot deel van de 

inkomsten. Er is dus sprake van extra financiële druk, naast tegelijkertijd 

de toenemende eisen op het gebied van veiligheid, risicobeheer, wet- 

en regelgeving. Met de voorgenomen premierestitutie van 40% dragen 

we bij in het beperken van de uitgaven op het gebied van verzekeringen. 

De grote kerkbranden van afgelopen jaren hebben aan de andere 

kant ook het bewustzijn van veel kerkbesturen vergroot om meer aan 

preventie te doen. Donatus probeert haar leden zo goed mogelijk van 

informatie over preventie te voorzien. Komende jaren zal Donatus de 

dienstverlening op dit terrein ook uitbreiden. 

Ook steeds meer monumenteigenaren weten de weg naar Donatus te  

vinden. Zij zien de toegevoegde waarde in specifieke kennis en kunde.  

Afgelopen jaar verwelkomde Donatus de tweeduizendste monumen-

tenrelatie sinds 2010. 

Afgelopen jaar heeft Donatus een onderzoek gehouden onder al haar  

leden. De uitslag was zeer positief: maar liefst 52% van de respondenten 

geeft Donatus een 10 of 9 en slechts 5% een 6 of lager. Met een Netto  

Promoter Score (NPS) van 47 (branchegemiddelde 9) bevindt Donatus 

zich in de top van de financiële dienstverleners. Voor ons een aan-

moediging om te blijven investeren in de toekomstige wensen van onze 

leden.

Wat brengt de toekomst? Inmiddels stellen 140 burgerlijke 

gemeenten kerkenvisies op in samenspraak met de kerkgenoot- 

schappen. Er wordt volop nagedacht over de toekomst van  

kerkgebouwen. Donatus weet welke instanties die kerkgenoot-

schappen kunnen bijstaan in complexe vraagstukken als leegstand, 

herbestemming, nevenbestemming en verkoop. Ook de eigen 

adviseurs hebben gesprekken met onze leden om hen te adviseren 

en te ontzorgen op het gebied van risicobeheer van hun kerkelijk 

vastgoed. In de toekomst zal dit – voortvloeiende uit de door corona 

ingezette trend – ook aanvullend op digitale wijze geschieden. 

Belangrijk punt blijft het melden van mutaties in de portefeuille door 

onze leden, bijvoorbeeld verkoop of het plaatsen van zonnepanelen. 

Vaak gebeurt dit te laat of niet. Leden lopen hierdoor soms onnodig 

risico’s. Donatus zal de komende jaren hier de leden meer attent 

op maken. Het aantal klachten was afgelopen jaar gelukkig weer 

minimaal. 

GOVERNANCE

De maatschappij draagt de naam Onderlinge Verzekering Maatschappij 

Donatus U.A. en heeft statutair de volgende organen: een Algemene 

Ledenvergadering, een Ledenraad, een Raad van Commissarissen en 

een Directie. De nieuwe statuten zijn gemoderniseerd en afgestemd 

op de strategie en governance. De belangen van de leden zijn goed 

vastgelegd. De Algemene Ledenvergadering voorziet in de verkiezing 

van de Afgevaardigden van de Ledenraad. De Ledenraad komt 

minimaal twee keer per jaar bijeen, stelt de jaarrekening vast en bepaalt 

de winstbestemming (premierestitutie). In de nieuwe statuten is 
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vastgelegd dat in de voorjaarsvergadering een voorgenomen besluit tot 

uitkering van premierestitutie wordt genomen. In de najaarsvergadering 

volgt het definitieve besluit. Voordeel hiervan is, dat de beslissing later 

wordt genomen en dat hiermee beter kan worden gestuurd op een 

gelijkmatig premierestitutie-percentage. Dit is in het belang van onze 

leden. Nieuw is ook, dat de Ledenraad statutair kan voorzien in een 

eigen voorzitter. De Ledenraad benoemt op voordracht van de RvC, 

de leden van de RvC en de Directie. De Ledenraad heeft daarnaast de 

functie van klankbordgroep voor de RvC en Directie. De RvC houdt 

toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken 

en staat de Directie met raad terzijde. 

Donatus heeft op basis van het beginsel van collegiaal bestuur, 

een tweehoofdige statutaire directie, die belast is met het dagelijks 

bestuur en Donatus vertegenwoordigt. De directie vergadert 

maandelijks. In een geactualiseerd directiereglement, aanvullend op 

de statuten, zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

van de directie vastgelegd, inclusief de verdeling van de aandachts-

gebieden. De directieleden zijn samen verantwoordelijk voor de 

strategie en bedrijfsvoering. Directievoorzitter drs. A.G.F.J. van der 

Voorn heeft onder andere governance, financiën, herverzekeren, 

marketingcommunicatie en HRM in portefeuille. Met ingang van  

1 maart 2020 is de heer drs. R.O. Eigenhuis aangetreden als statutair 

directeur. Hij heeft onder andere ICT, procesmanagement, facilitaire 

zaken en operations in portefeuille. Onder operations vallen de 

afdelingen Klantadvies, Taxatie en Expertise en Particulieren, Schade 

en Ondersteuning. Hij is tevens vanuit de directie de opdrachtgever 

voor het veranderprogramma Expeditie Donatus en zit in die 

hoedanigheid alle tactische overleggen voor, alsmede de stuurgroep. 

De directie heeft afgelopen jaar in een beleidsdocument 

“premierestitutiesysteem” de achtergrond, de governance, de 

werking en de bedrijfseconomische en fiscale verwerkingswijze 

in de jaarrekening hiervan vastgelegd. Door de accountant en de 

fiscale adviseur is een en ander getoetst aan wet- en regelgeving. 

Dit document is goedgekeurd door de RvC en besproken met de 

Ledenraad. De nieuwe statuten zijn op het onderdeel premierestitutie 

conform dit document opgesteld. Hiermee blijft het systeem van 

premierestitutie het fundament van de bedrijfsvoering. 

Het managementteam (MT) telt naast de twee directieleden vijf 

managers. De heer drs. M. Janssen is manager van de afdeling 

Klantadvies (combinatie van de regio-adviseurs werkzaam in de 

binnendienst en de adviseurs relaties in de buitendienst). Mevrouw 

M.T. Bouma BBA is manager van de afdeling Taxatie en Expertise.  

De heer J.P. Henneman BBA is manager van de afdeling Particulieren, 

Schade en Ondersteuning. De manager Financiën en Control is de 

heer drs. C.W.M. Olsthoorn. De manager Staf is mevrouw mr. O.A.M. 

Wyfker-Smulders, verantwoordelijk voor onder andere HRM en ICT. 

De directie vergadert maandelijks met het managementteam. 

De directie samen met het MT, aangevuld met externe projectleiders, de 

risicomanager en de compliance officer, vergadert als Stuurgroep van 

Expeditie Donatus minimaal eenmaal per maand om de voortgang te 

bewaken en de resultaten te bespreken. Eind 2020 zijn bij Donatus 50 

(44 fte’s) medewerkers werkzaam, ultimo 2019 waren dit er 46 (41 fte’s). 

De Solvency II-regelgeving schrijft voor dat de governance en kwaliteit 

van de organisatie op orde zijn om ongewenste ontwikkelingen in de 

solvabiliteit te voorkomen en/of tijdig te signaleren. Binnen de three 

lines of defence is het management als eerste linie verantwoordelijk 
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voor de beheersing van risico’s. In de tweede linie houden de 

compliance officer, de risicomanager en de actuariële functie de eerste 

linie hierbij scherp. Ten slotte beoordeelt de internal auditor als derde 

linie op onafhankelijke wijze in hoeverre het interne controlesysteem 

en andere onderdelen van het governancesysteem adequaat en doel-

treffend functioneren. 

 

Iedere sleutelfunctionaris brengt elk kwartaal een rapportage uit. De  

sleutelfunctionarissen bespreken hun bevindingen elk kwartaal met  

de Directie, en met elkaar in het Intern RisicoComité. De kwartaal-

rapportages worden aangeboden aan de RvC en voorbesproken in de 

Audit- en RisicoCommissie. Elke sleutelfunctionaris heeft een eigen 

contactpersoon binnen de RvC. Voor de diensten van de risicomanager, 

actuariële en internal auditfunctie wordt gebruik gemaakt van externe 

partijen. In 2020 is de directievoorzitter de sleutelhouder voor de 

compliance officer, de risicomanager en de actuariële functie.  

De directeur is de sleutelhouder voor de internal auditfunctie. Door 

deze inrichting van het governance systeem, is een beheerste en 

integere bedrijfsvoering geborgd. 

Donatus is lid van het Verbond van Verzekeraars. Binnen het 

Verbond functioneert het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV),  

gecreëerd ter behartiging van de belangen van onderlinge verzeke- 

raars. De directievoorzitter van Donatus is bestuurslid van dit platform.  

Binnen dit platform wordt binnen twee taskforce werkgroepen samen-

gewerkt op verschillende terreinen, zoals inkoop van diensten en het 

ontwikkelen van beleidsdocumenten. De directievoorzitter heeft in 

2020 deelgenomen in de taskforce synergie.

Huis Midwoud (voormalig raadhuis), Midwoud
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WINST- EN VERLIESREKENING

De samenstelling van het resultaat voor belastingen van Donatus 

kan als volgt worden samengevat:

Technische rekening 2020 2019 Wijziging
€ mln € mln € mln %

Geboekte bruto premie 30,6 28,4 2,2

Uitgaande premie herverzekering -4,1 -3,5 -0,6

Verdiende premies 26,5 24,9 1,6 6%

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 0,8 1,6 -0,8

Bruto schade en wijziging voorziening -7,2 -17,1 9,9

Aandeel herverzekeraars 1,0 8,5 -7,5

Schaden eigen rekening -6,2 -8,6 2,4 28%

Bedrijfskosten -9,0 -8,6 -0,4 -4%

Resultaat technische rekening

schadeverzekering 12,1 9,3 2,8 30%

Niet technische rekening

Opbrengst uit beleggingen (totaal) 3,4 7,5 -4,1 -55%

Toegerekend aan technische rekening -0,8 -1,6 0,8

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 2,6 5,9 -3,3

Overige baten 0,7 0,7 0,0 0%

Resultaat voor belastingen 15,4 15,9 -0,5 -2%

Schaderatio (netto) 23% 34%

Kostenratio 34% 35%
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Geboekte bruto premie

De geboekte bruto premie is in 2020 € 2,2 miljoen gestegen ten opzichte 

van 2019. Voor een groot deel (€ 1,6 miljoen) is dit te verklaren door de 

indexatie van de verzekerde objecten per 1 januari 2020. De overige  

€ 0,5 miljoen is verkregen uit de netto premiegroei. Dit vloeit voort uit 

de strategie gericht op het behoud van kerkgebouwen (ook al krijgen 

deze een andere functie) en de groei in de monumentensector.

Uitgaande premies herverzekering

Door de stijging van de verzekerde waardes (exposure) vanwege 

de groei van de portefeuille, de inkoop van extra dekking voor storm 

en door de stijging van de prijzen van de brandcontracten, zijn de 

herverzekeringspremies gestegen met € 0,6 miljoen. Er is nog steeds 

sprake van een gunstige herverzekeringsmarkt. Donatus heeft loyale 

en langdurige relaties met een panel van herverzekeraars. 

Schaden eigen rekening

De schaden eigen rekening zijn qua bedrag € 2,4 miljoen lager dan in 

Aantal gemelde schaden naar 
schadelast

  2020*    2019    2018

Groter dan € 1 mln 1 2 3

Tussen € 50.000 en € 1 mln 8 13 14

Tot € 50.000 1.316 1.210 1.850

Geen uitkering 750 757 1.156

Totaal 2.075 1.982 3.023

2019. Het was een gunstig schadejaar. In 2020 is Donatus gespaard 

gebleven van grote kerkbranden; helaas was er in december nog 

een grote brandschade bij een rijksmonumentale woonboerderij 

in Groningen van meer dan € 2 miljoen. De schaderatio na her-

verzekeringen bedraagt 23% en is hiermee buitengewoon laag;

in 2019 bedroeg de schaderatio 34%. Het totaal aantal gemelde 

schaden is met 2.075 iets hoger dan in 2019 (1.982). Er waren in 

2020 27 brandschades met € 2,8 miljoen schade, verantwoordelijk 

voor 42% van de totale schadelast. Dit is aanmerkelijk minder 

dan in 2019, toen 52 branden een schadelast van € 13,0 miljoen 

veroorzaakten (80% van de totale schadelast). 

Begin 2020 zijn er enkele qua kracht en omvang beperkte stormen 

geweest die tot 461 meldingen hebben geleid met € 1,1 miljoen 

schadelast. In 2019 waren er 338 stormmeldingen met een schade-

last van € 1,2 miljoen.

De schadelast van diefstallen/inbraken/vandalisme is gestegen van 

€ 0,6 miljoen (417 schademeldingen) in 2019 naar € 0,9 miljoen (396 

schademeldingen) in 2020. Het aantal gemelde koper- en looddiefstallen 

hierbinnen laat een iets lager aantal zien, namelijk 99 in 2020 (in 2019 

139) met een gelijkblijvende schadelast van  € 0,3 miljoen in beide jaren. 

Er zijn twee meldingen van kunstdiefstal in kerkgebouwen met € 0,1 

miljoen schade, terwijl in 2019 er geen meldingen waren. Er zijn 414 

waterschade meldingen in 2020 met een schadelast van € 0,8 miljoen, 

terwijl de 419 meldingen in 2019 een schadelast hadden van € 0,7 

miljoen. Het aantal schadedossiers waarop geen uitkering is verleend, is 

met 750 nagenoeg gelijk aan de 757 in 2019. Dit betreft schadegevallen 

waarvoor geen dekking bestaat, waarvoor een claim wordt ingetrokken 

of waarvoor het schadebedrag onder het eigen risico blijft.*Peildatum 8 feb 2021
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Bedrijfskosten

De stijging van de bedrijfskosten met € 0,4 miljoen (4%) in 2020 wordt 

met name veroorzaakt door het veranderprogramma Expeditie Donatus 

met inzet van tijdelijke projectleiders. De kostenratio is met 34% in 2020 

iets gedaald ten opzichte van 35% in 2019.

Overige baten 

Donatus biedt andere schadeverzekeringen (waaronder auto-,  

ziekengeld-, rechtsbijstand-, CAR-, aansprakelijkheids- en milieuschade- 

verzekeringen) in de hoedanigheid van intermediair en dekt in enkele  

gevallen deze schaderisico’s af door op haar naam collectieve 

overeenkomsten ten behoeve van haar leden af te sluiten met andere 

verzekeraars. Op deze wijze is het voor Donatus mogelijk haar leden 

een breder pakket aan te bieden. Hierdoor ontstaan provisiebaten van  

€ 0,7 miljoen, gelijk aan die van 2019.

Beleggingsresultaat

De netto opbrengst uit beleggingen bedraagt in 2020 € 3,4 miljoen, 

terwijl dit in 2019 € 7,5 miljoen bedroeg. Eind maart 2020 aan het 

begin van de coronacrisis stond de beleggingsportefeuille op een 

verlies van € 6,0 miljoen. Ondanks de coronacrisis zijn de koersen 

weer sterk gestegen. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de massale 

steunprogramma’s van de regeringen en het optimisme over de snelle 

ontwikkeling van vaccins. Daarnaast blijft door het monetaire beleid 

van de centrale banken de rente heel laag, waardoor het kapitaal in de 

wereld blijft vluchten in aandelen, bij gebrek aan alternatieven voor 

rendement. Het rendement op de totale beleggingen is bij Donatus in 

2020 4,0% (2019: 10,9%). 

Eigen vermogen 2020 2019
€ mln € mln

Stand 1 januari 72,1 63,9

Resultaat na belasting 14,6 15,1

Onttrekking wegens betaalbaar gestelde

premierestitutie:

Besluit Ledenraadsvergadering (11-11-2020)  -11,4

Besluit Ledenraadsvergaderingen (15-4-2019 en 15-10-2019) -7,8

Herwaarderingsreserve 0,2 0,8

Overig 0,1 0,1

Stand 31 december 75,6 72,1

BALANS

Onderstaand de hoofdlijnen van enkele balansposten.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2020 is met € 3,5 miljoen 

gestegen ten opzichte van vorig jaar. 

Van het resultaat gerealiseerd over 2020 stelt Donatus een 

premierestitutie over 2020 beschikbaar voor een bedrag van 

€ 12,4 miljoen, te verrekenen met de prolongatie 01-01-2022. 

De premierestitutie is 85% van het resultaat van het boekjaar.  
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Solvabiliteit

In het hierna opgenomen watervalschema is de ontwikkeling van 

de solvabiliteitsratio inzichtelijk gemaakt gedurende 2020. In de 

risicobereidheid streeft Donatus naar een solvabiliteitspercentage 

tussen de 155% en 210%. De solvabiliteit is ultimo 2020 met 202% 

precies even hoog als de eindstand van 2019. Het volgens de jaar-

rekening over het boekjaar 2020 behaalde resultaat (€ 14,6 miljoen)  

zorgt voor een stijging van de ratio met 42%. Naast rechtstreekse 

mutatie in het eigen vermogen dient rekening te worden gehouden 

met afwijkingen in de grondslagen, die gehanteerd worden bij de 

berekening van het vermogen onder Solvency II. Voor de weergave 

van de ontwikkeling van de solvabiliteitsratio is daarom tevens 

zichtbaar gemaakt de ontwikkeling van 1. de toekomstige winst 

begrepen in de verzekeringsportefeuille (resulterend in een afname 

van de ratio met 17%), 2. de hoogte van de onder Solvency II op te 

nemen pensioenvoorziening (resulterend in een afname van de 

ratio met 8%) en 3. overige mutaties, zoals het mitigerende effect 

van belastingen en de aan te houden risicomarge alsmede de 

rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen (resulterend in een 

toename van de ratio met 10%). De afname van de toekomstige winst 

begrepen in de verzekeringsportefeuille is vooral het gevolg van 

het één jaar dichter naderen van de vervaldatum van doorlopende 

contracten per balansdatum. De verhoging van de onder Solvency II 

op te nemen pensioenvoorziening is het gevolg van een verwachte 

stijging van de toekomstige pensioenlasten in verband met indexatie 

van in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken.   

 

De over het boekjaar 2020 beschikbaar gestelde premierestitutie 

zorgt voor een daling van de ratio met 35%. Het Solvency II kapitaal 

vereiste (SKV) is licht gedaald. Tegenover een toename van het 
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De portefeuille is overzichtelijk en goed te hanteren in het Solvency II- 

regime. Het rendement op de beleggingsportefeuille bedroeg ca. 4%  

en ligt iets boven het niveau van de uitvoeringsbenchmark. In het 

verslagjaar is invulling gerealiseerd van een belegging van € 5 miljoen 

in een beleggingsfonds van niet-genoteerd onroerend goed woningen. 

Het belang in hypoheekfondsen is ook met ongeveer € 5 miljoen toege-

nomen. Op de spaarrekening wordt € 5 miljoen minder aan liquiditeiten 

aangehouden. In 2020 is het Europese aandelenfonds omgezet in een 

variant met een meer ambitieuze ESG-invulling. In 2020 heeft Donatus  

het ESG-beleid opgesteld en het ESG-jaarverslag 2019 gepubliceerd.  

Beide staan op de website. De Directie en de manager Financiën en  

beleggingsrisico staat een daling van het verzekeringstechnische 

risico (in belangrijke mate als gevolg van de afname van de toe-

komstige winst van doorlopende contracten in vergelijking tot vorig  

jaar met één jaar). De directie van Donatus hanteert intern een 

hogere solvabiliteitseis dan wettelijk vereist is. De reden hiervoor 

is dat Donatus haar leden zekerheid wil bieden en in de markt het 

imago van solvabele verzekeraar wil behouden. De berekeningswijze 

voor de vereiste interne solvabiliteit is gebaseerd op de risico-

bereidheid van Donatus en het beleidsplan 2017-2022.

BELEGGINGEN (INCL. LIQUIDITEITEN)
 

Donatus heeft voor haar beleggingen een vermogensbeheerrelatie 

met vooroverleg. Donatus voert een gematigd defensief beleggings-

beleid. Passend binnen het beleggingsstatuut, waarin wordt uitgegaan 

van een mix van 35% aandelen inclusief onroerend goed en 65% 

vastrentende waarden, worden door de vermogensbeheerder jaarlijks 

de gewenste beleggingsrichtlijnen per beleggingscategorie met de  

directie afgesproken en gepresenteerd aan de RvC. De aandelen 

en bedrijfsobligaties zijn ingevuld met breed gespreide beleggings-

fondsen, die op basis van hun ESG-beleid titels uitsluiten, engage-

mentbeleid uitvoeren en stembeleid geformuleerd hebben rondom 

corporate governance onderwerpen. De portefeuille kan daarom als 

verantwoord worden gekwalificeerd en voldoet aan de verplichtingen 

uit het IMVO-convenant (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen), ook gezien proportionaliteit en materialiteit. 

Beleggingsportefeuille
(incl. liquiditeiten)

31-12 31-12 31-12 31-12
2020 2019 2020 2019

€ mln € mln % %

Kantoorpand 1,5 1,5 2% 2%

Beleggingsfondsen
-Aandelenbeleggingen 26,9 24,4 27% 26%

- Obligatiebeleggingen 30,3 26,2 31% 28%

- Hypotheekfondsen 22,4 17,3 23% 19%

- Vastgoedbeleggingen 5,0 0,0 5% 0%
- Geldmarktfondsen 0,9 7,3 1% 8%
Belegging in obligaties 0,0 1,5 0% 2%
Liquiditeiten 10,7 13,5 10% 14%

Overige 0,9 0,7 1% 1%

Totaal 98,6 92,4 100% 100%
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Control hebben elk kwartaal een bespreking met de vermogensbeheer-

der over de ontwikkeling van de portefeuille, de economische vooruit-

zichten en de invulling van duurzaamheid. In het beleggingsjaar 2020 

herstelden de beurzen geheel, na een stevige daling bij het uitbreken 

van de coronacrisis in maart. Door de enorme steunpakketten voor  

bedrijven en sectoren die flink getroffen worden, zijn de uiteindelijke 

effecten van Covid-19 nog niet zichtbaar. De Amerikaanse presidents- 

wissel en de Brexit met een akkoord hebben de stijging van de 

koersen verder versterkt. De snelle ontwikkeling van vaccins die in  

2021 beschikbaar komen, heeft het optimisme verder aangewakkerd.  

Het jaar 2020 laat opnieuw een beeld zien van lage rentes (zelfs 

negatief op de liquiditeiten) en lage inflatie. Het is daarom moeilijk 

om rendement te behalen op liquiditeiten en obligaties. De centrale 

banken behouden hun ruime monetaire beleid, waardoor de rente 

laag blijft. 

In het boekjaar 2020 was sprake van een positieve operationele kas-

stroom uit verzekeringsactiviteiten. De kasstroom uit operationele  

activiteiten is met name positief als gevolg van het hogere resultaat 

ten opzichte van de verrekende uitkering aan premierestitutie. De 

kasstroom uit beleggingsactiviteiten is negatief, omdat besloten is  

€ 5 miljoen minder liquide middelen op de bankrekening aan te 

houden vanwege de negatieve rente. De liquiditeitspositie van 

Donatus bedraagt ultimo 2020 € 10,7 miljoen (2019 € 13,5 miljoen).

Huys van Boxtel, ’s-Hertogenbosch
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HERVERZEKERINGEN

Ter bescherming van het vermogen en daarmee de solvabiliteit van  

de maatschappij, sluit Donatus herverzekeringscontracten af. 

Donatus draagt een gedeelte van de verzekeringsrisico’s over aan 

herverzekeringsmaatschappijen met minimaal een A-rating van  

Standard & Poor’s. Donatus werkt al jaren met een panel van 

circa vijftien herverzekeraars om de risico’s zo goed mogelijk te 

spreiden. Het beleid is hierbij gebaseerd op een langdurige, loyale 

samenwerking. Voor de begeleiding van het zo effectief mogelijk maken 

van de herverzekeringsstructuur, het plaatsen van deze contracten, het 

vernieuwen van de contracten, de prijsonderhandelingen, het gebruik 

van de internationale modellen om stormschaden te berekenen en de  

schadeafhandeling, maakt Donatus gebruik van de internationale 

herverzekeringsmakelaar Willis Re. De Directie en de manager 

Finance & Control hebben periodiek besprekingen met de makelaar 

en de actuaris geeft jaarlijks zijn oordeel over de effectiviteit van het 

programma en geeft adviezen voor het programma van het komende 

jaar. De herverzekeringsstructuur is ongewijzigd gebleven in 2020. 

Donatus koopt een stormdekking in waarmee een storm van eens per  

200 jaar doorstaan kan worden. Per 1 januari 2020 is een extra storm-

capaciteit ingekocht, mede ingegeven door de forse indexatie van de 

verzekerde opstallen. Ook is een dekking ingekocht voor een schade die 

kan leiden tot een total loss in een cirkel met een straal van 200 meter, 

waar dan ook in Nederland. Dit contract beschermt Donatus tegen 

schades van grote natuurrampen en man-made risico’s. Ondanks dat 

in 2020 er geen fysieke besprekingen met de herverzekeraars konden 

plaatsvinden, zijn de contacten via Teams in stand gebleven en is op tijd 

weer het herverzekeringsprogramma voor 2021 tot stand gekomen.

TOEZICHT

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op toegelaten verzeke-

raars met een vergunning. DNB heeft haar toezichtkader verdeeld in  

vijf toezichtklassen. De indeling in klassen is gebaseerd op de omvang  

en complexiteit van de organisatie. Donatus is ingedeeld in T2, een 

toezichtklasse die wordt toegekend aan niet-complexe verzekeraars 

die qua omvang binnen het bereik van Solvency II vallen. In december 

2020 heeft DNB een nieuw regime voor toezicht van verzekeraars 

gepubliceerd. Vanaf 2021 werkt DNB met een vernieuwde toezicht-

aanpak, de Actualisatie Toezichtmethodologie (ATM). De huidige 

indeling in Toezichtklassen wordt vervangen door een indeling in 

Impactklassen. Het toezichtskader wordt gesplitst in prudentieel en 

integriteitstoezicht. Conform de nieuwe ATM-richtlijnen is Donatus 

ingedeeld in de prudentie impactklasse I1 ter vervanging van de 

huidige toezichtklasse T2; qua toezicht op integriteit is Donatus 

ingedeeld in de integriteitsklasse: II1. Dit betekent dat Donatus voor 

beide klassen is ingedeeld in de laagste impactklasse, te weten 1.  

Donatus heeft het afgelopen jaar DNB op de hoogte gehouden  

van de belangrijkste ontwikkelingen, zoals de nieuwe statuten. 

Aan verschillende uitvragen heeft Donatus op verzoek van DNB 

meegedaan. De nieuwe statutaire directeur van Donatus, de heer drs. 

R.O. Eigenhuis, is in januari 2020 door DNB positief beoordeeld op 

geschiktheid en betrouwbaarheid. 

DNB staat open voor de toepassing van proportionaliteit in het toezicht.  

Zo hoefde Donatus in 2020 geen uitgebreide ORSA (Own Risk and 

Solvency Assessment) in te leveren. Ook de berekening van de 

solvabiliteit in de kwartaalstaten mag op verkorte wijze plaatsvinden. 
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ONTWIKKELINGEN 2020

Het jaar 2020 is het derde jaar van het grote verandertraject 

Expeditie Donatus. Dit verandertraject is noodzakelijk om de 

doelstellingen van het beleidsplan 2017-2022 te realiseren. 

Realisering van dit verandertraject geeft Donatus een stevig 

fundament voor verdere gezonde groei in de toekomst.

Beleidsplan 2017-2022

Uitgangspunt voor de bedrijfsvoering is het beleidsplan 2017-2022. 

Hierin is de koers voor de komende jaren duidelijk vastgelegd. Donatus 

wil zich nog verder richten op het ondersteunen van onze kerkelijke 

leden, portefeuillebehoud van de kerkgebouwen (ook al krijgen de 

kerken een andere eigenaar en functie) en groeien in het verzekeren van 

(rijks)monumenten. Veel kerkgebouwen zullen de komende jaren sluiten. 

Van de circa 3.500 RK- en PKN- kerkgebouwen zal naar schatting 30% 

tot 50% aan de eredienst worden onttrokken in de komende 10 jaar. 

Donatus streeft ernaar om de nieuwe eigenaren van deze kerkgebouwen 

weer te kunnen verzekeren, want Donatus dient voldoende premie-

volume te behouden om concurrerend te blijven. Hierbij is de steun 

nodig van de huidige eigenaren en kerkbesturen. Daarnaast streeft 

Donatus naar een verdubbeling van de monumentenportefeuille in de  

planperiode. Ook de groep herbestemde kerken zal in de komende plan-

periode bij Donatus naar verwachting verdubbelen. 

Donatus heeft key performance indicatoren geformuleerd op het gebied 

van leden- en medewerkerstevredenheid, kostenniveau, premievolume 

en premierestitutie. Het streven is ontzorging van onze leden en de 

specialist zijn in de nichemarkt van gebedshuizen en monumentaal 

erfgoed. 

SFCR-rapportage

Onderdeel van Solvency II is de verplichte openbare SFCR-rapportage 

(Solvency and Financial Condition Report). De SFCR geeft inzicht in de 

solvabiliteit en financiële positie van Donatus en is opvraagbaar via de 

website van Donatus. In mei 2021 wordt de nieuwe SFCR-rapportage 

over 2020 openbaar. Het meer uitgebreide Regular Supervisory 

Report (RSR) over boekjaar 2019, dat alleen voor DNB is bestemd en 

eenmaal per drie jaar moet worden samengesteld, is tijdig opgeleverd. 

Eed

De eed of belofte is in 2015 verplicht gesteld voor alle medewerkers 

die leden/klanten adviseren, of het risicoprofiel kunnen beïnvloeden. 

In 2020 hebben alle nieuw in dienst getreden medewerkers en 

gedetacheerde externen de eed of belofte afgelegd. In deze eed of 

belofte staan het integer en in het belang van leden/klanten handelen 

centraal.

Bedrijfsregelingen Verbond van Verzekeraars 

Vanaf 2015 is Donatus lid van het Verbond van Verzekeraars. Hiermee 

zijn wij gehouden te voldoen aan de bedrijfsregelingen die van toe-

passing zijn op een schadeverzekeraar met ons productenpakket. De 

compliance officer volgt of Donatus punten in de bedrijfsprocessen 

dient aan te passen om compliant te zijn op het gebied van de bedrijfs- 

regelingen van het Verbond. In 2020 heeft het Verbond van Verze-

keraars het systeem van toetsen aangepast. De zelfregulering wordt 

door audits of door self-assessments in de toekomst gemonitord. 
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Zo hebben onze leden met minder verschillende aanspreekpunten 

te maken (persoonlijk contact en de reactiesnelheid verhogen; beide 

wensen uit het ledenonderzoek), hetgeen onze dienstverlening 

verbetert.

Tevens heeft een gespecialiseerd wegingsbureau alle functie-

beschrijvingen geactualiseerd, gegradeerd en gewogen. Ook zijn 

de salarisschalen gebenchmarkt. Het resultaat is dat Donatus over 

een marktconform functie- en salarishuis beschikt, met voldoende 

doorgroeimogelijkheden voor groepen medewerkers. In 2019 en 

2020 zijn opnieuw medewerkersonderzoeken uitgevoerd, waarbij  

op alle thema’s vooruitgang is geboekt.

Ondertussen is gewerkt aan het formuleren van nieuwe polisvoor-

waarden/productcombinaties voor de verschillende doelgroepen. 

Ook aan de uitwerking van het acceptatiebeleid is veel aandacht 

besteed. Duidelijkere polisvoorwaarden en acceptatiebeleid zijn 

verbeterpunten die uit het ledenonderzoek naar voren kwamen. 

Deze trajecten bevinden zich in een cruciale fase. Vernieuwen, 

vereenvoudigen, verduidelijken, versnellen en verbeteren staan 

hierbij centraal. 

Daarnaast hebben wij onze nieuwe, moderne website gelanceerd. 

Ons logo is aangepast en visualiseert Donatus krachtiger als kerken-  

en monumentenverzekeraar. De huisstijl is gemoderniseerd, hetgeen  

al enige tijd zichtbaar is. Het leidende principe daarbij in al onze  

activiteiten en gedrag is verbondenheid. We hebben onze kern-

waarden opnieuw gedefinieerd: deskundig, bevlogen, degelijk, 

daadkrachtig en zorgzaam. Hier staan wij voor en zo treden we als 

Donatus naar buiten.

Expeditie Donatus

Om invulling te geven aan bovengenoemd beleidsplan is in 2018 

een intensief verandertraject met de naam Expeditie Donatus in het 

leven geroepen. Met de realisatie van dit majeure verandertraject 

bouwt Donatus verder aan haar stevige fundament voor verdere, 

gezonde groei.

Waaruit bestaat het verandertraject?

Het verandertraject volgt de lijnen van producten, systemen en 

organisatie. De drie centrale doelstellingen zijn: 

1. Te komen voor onze leden tot minder complexe producten, 

duidelijkere polisvoorwaarden en acceptatiebeleid, een 

duidelijkere propositie van onze bemiddelingsfunctie en extra 

diensten voor onze leden.

2. Een betere ondersteuning door ict-systemen die tot meer 

efficiency en effectiviteit moeten leiden, zodat we onze leden nog 

beter kunnen bedienen.  

3. Een organisatiestructuur die beter aansluit op de dienstverlening 

aan onze leden, tezamen met een vitale bedrijfscultuur gericht 

op persoonlijke ontwikkeling, feedback en openstaan voor 

innovatie.

In deze doelstellingen komen meerdere uitkomsten terug uit zowel 

de leden- als de medewerkersonderzoeken. 

Wat is er tot nu toe gerealiseerd? 

Inmiddels is er een ledengerichtere organisatiestructuur ingevoerd, 

gebaseerd op regio’s waarbinnen samengewerkt wordt door binnen- 

en buitendienst adviseurs onder aansturing van één manager.  

26



Ondersteunende ict-systemen 

Het zwaartepunt van Expeditie Donatus is de herinrichting van 

het verzekeringsadministratiesysteem, waaraan het financiële 

administratiepakket is gekoppeld. Dit is een complex proces. Dit 

heringerichte systeem moet ervoor zorgen dat de nieuwe producten 

en het aangescherpte acceptatiebeleid eenvoudig vastgelegd 

kunnen worden. Het nieuwe systeem moet moeilijke, tijdrovende 

handmatige verwerkingen automatiseren en offertes op een 

eenvoudige wijze in polissen omzetten. Zo kunnen wij onze leden 

sneller bedienen. De vrijgekomen tijd kunnen we besteden aan 

advisering en frequenter contact met onze leden (wat naar voren 

komt als één van de verbeterpunten uit het ledenonderzoek).

Tevens dient het heringerichte systeem zinvolle management-

informatie op te leveren, om de bedrijfsvoering optimaal te kunnen 

volgen. Het systeem moet toekomstvast zijn en kunnen worden 

gekoppeld aan externe gegevensbronnen. Zo kunnen er analyses 

worden gemaakt ten behoeve van gerichte preventieadviezen en/of 

diensten om schades te voorkomen, wat onze leden ten goede komt.

Volgens planning zijn de gebruikerswensen voor het nieuwe systeem  

beschreven. Er is een keuze voor de leverancier gemaakt. In 2021 

bereiden we de producten- en systeemconversie voor om per  

1 januari 2022 hierop over te gaan. Dit zal in 2021 tot aanzienlijke 

investeringen leiden, waarbij we een beroep doen op externe 

specialisten. 

Uiteraard betrekken wij regelmatig onze leden en peilen de wensen. 

Uiteindelijk leidt dit alles tot een betere ondersteuning van onze 

leden en medewerkers. De medewerkers krijgen meer tijd om 

de heer en mevrouw Meulman, 

Huys van Boxtel, ’s-Hertogenbosch

Ik ken de mensen van 
Donatus als vriendelijk, 
duidelijk en altijd met een
perfect aanbod.
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toegevoegde waarde te bieden op het vlak van advies, preventie en 

risicomanagement en dus om onze leden te ontzorgen (ook dit punt 

kwam naar voren uit het ledenonderzoek). Daarmee maken we de 

organisatie klaar om meer leden in onze doelgroepen aan ons te 

kunnen binden. 

Samenwerking onderlingen

Al enkele jaren werkt Donatus actief samen met andere onderlingen. 

Kennisdeling, kwaliteitsverhoging en kostenbesparing zijn hierbij 

belangrijke argumenten. Een aantal beleidsdocumenten zijn 

opgeleverd, die als format voor elke onderlinge verzekeraar gebruikt 

kan worden.

Coronacrisis legt druk op operationele organisatie

Het jaar 2020 is niet los te zien van de coronacrisis. Voor vrijwel iedere 

organisatie heeft de crisis effect gehad op de operationele activiteiten. 

Dat geldt ook voor Donatus. Veel werkzaamheden zijn door medewer-

kers vanuit huis verricht. In versneld tempo zijn de daartoe vereiste 

technische mogelijkheden verbeterd en ingevoerd, waarmee commu-

nicatie op afstand en werken via veilige dataverbindingen ‘in the cloud’ 

welhaast norm lijkt te zijn geworden. 

De werkplekken in het kantoor zijn ‘coronaproof’ gemaakt, dat wil 

zeggen op voldoende afstand van elkaar geplaatst en beschermd door 

kuchschermen. Het luchtbehandelingssysteem is grondig gereinigd en 

gedesinfecteerd. Donatus heeft het hybridemodel gehanteerd, waar-

door er geen verplichting was om altijd thuis te werken. Dit is goed 

voor de motivatie van de medewerkers. Gelukkig zijn nagenoeg alle 

medewerkers gezond gebleven. 

Ondanks bovenstaande technische maatregelen legt een en ander 

toch een bijzondere druk op de medewerkers. Processen lopen net 

wat stroever dan voorheen. En in een jaar als 2020, waarin een extra 

inspanning nodig is in het kader van de uitvoering van het programma 

Expeditie Donatus, kwam dat uiterst ongelegen. Gelukkig konden alle 

werkzaamheden voor het primaire proces doorgaan, zonder enig 

nadelig effect voor leden, gezien het feit dat we nauwelijks klachten 

hierover ontvingen.

Donatus heeft de ict-huishouding met daarin onder andere de ver-

zekeringsadministratie uitbesteed aan verschillende partijen. De 

bedrijfsvoering van Donatus heeft daarvan geen negatieve gevolgen 

ondervonden.

Nauwelijks financiële effecten van coronacrisis

Overigens is het van belang te onderkennen dat (een deel van) de 

leden wel degelijk nadelige gevolgen ondervindt. Met name kerkelijke 

leden worden geconfronteerd met lege kerkbanken en achterblijvende 

collecteopbrengsten. Monumenten en herbestemde kerken die open-

gesteld zijn voor bezoekers en horecafaciliteiten bieden, zijn zwaar 

getroffen. De meeste leden hadden de jaarpremies echter al betaald 

voordat de coronacrisis uitbrak. 

Toen de crisis in het voorjaar van 2020 snel uitdiepte, deed zich een,  

in zeer korte tijd, scherpe daling voor op vrijwel alle financiële markten;  

zowel aandelen alsook vastrentende waarden noteerden fors lager. 

Mede door sterk ingrijpen van overheden met ongekende steunmaat-

regelen hebben koersen zich niet alleen hersteld, maar zijn rendemen-

ten over heel 2020 uiteindelijk zelfs positief.
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De conclusie van Donatus is dat de coronacrisis gelukkig nauwelijks 

financieel effect heeft gehad.

Kerkenmarkt

De kernactiviteit van Donatus is het verzekeren van kerkgebouwen. 

Het bestand met verzekerde kerkgebouwen is weer gegroeid. Er zijn 

51 gebedshuizen bijgekomen, die voorheen elders waren verzekerd. 

Het zijn met name kerkgebouwen van kleinere kerkgenootschappen, 

maar ook 14 PKN kerkgebouwen. Daarnaast zijn er ook 37 herbestemde 

kerkgebouwen in onze portefeuille bijgekomen, met voor Donatus  

een nieuwe verzekeringsnemer (eigenaar). Soms is dit voor Donatus 

behoud van het kerkgebouw, soms is dit voor Donatus een nieuw kerk-

gebouw. Provinciale stichtingen van oude kerken dragen bij aan het 

behoud, alsmede kerkgenootschappen die kerkgebouwen overnemen. 

Het premieaandeel van de herbestemde kerkgebouwen in de totale 

portefeuille bedraagt inmiddels 6%. De markt van onroerend goed 

trekt de laatste jaren weer aan. Dit betekent dat het eenvoudiger wordt 

om kerkgebouwen te verkopen en herbestemmen. Dit zien we ook in 

onze cijfers. Donatus streeft ernaar om per verzekerd kerkgebouw 

te weten wat ermee gebeurt in de toekomst. Dit volgen we actief en 

leggen we vast in een database. Onze database zouden we willen 

koppelen met externe databases, zoals die van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed en Reliwiki. De op te leveren kerkenvisies geven in 

de toekomst ook hiertoe beter inzicht. 

De grotere bestaande kerkgenootschappen worden bezocht door onze  

adviseurs relaties. Zij houden portefeuillebesprekingen met de  

bestuurders en financieel verantwoordelijken. De meeste kerkgenoot- 

schappen krijgen trouwe ledenkorting (korting na 10 jaar lidmaatschap).  

Indien men een hogere risicobereidheid heeft, is door het toepassen 

van eigen risicovarianten en het vorkenbeleid (niet de gehele herbouw- 

waarde verzekeren) besparing van de premie mogelijk. De reguliere  

taxaties eens per 15 jaar leiden in het algemeen niet tot substantiële 

premiestijging, vanwege de toepassing van het jaarlijkse indexatie-

beleid.

Monumentenmarkt

De strategie om zich naast het verzekeren van kerkgebouwen toe te 

leggen op het verzekeren van niet-religieuze monumenten, is belangrijk 

voor de continuïteit van Donatus op de lange termijn. Het succes 

van de strategie wordt door de cijfers onderschreven. Meer dan 250 

monumenteneigenaren zijn afgelopen jaar lid geworden. Het verzekerd 

bestand is met meer dan 600 monumentale objecten toegenomen. Dit 

betreft een keur aan objecten, zoals woonhuizen, buitenplaatsen en 

molens. Ongeveer 19% van de totale premie-inkomsten is afkomstig 

van niet-religieus monumentaal erfgoed. Het betreft zowel particuliere 

als zakelijke monumenteneigenaren. Donatus heeft een marktaandeel 

van 8% bij alle rijksmonumenten, waarmee Donatus een belangrijke 

speler is. Deze positie is verworven in een markt die door grote, veelal 

commerciële verzekeraars werd gedomineerd. Het blijkt dat Donatus 

de concurrentie door kwaliteit, kennis en premie goed aankan. 

Na de eerste selectie en voorlichting door de binnendienst en een 

inspectie- en taxatiebezoek door onze buitendienst, wordt een 

monumentenverzekering nagenoeg altijd geaccepteerd. Nieuwe leden 

uit de monumentensector kunnen ook met een geldig taxatierapport 

worden geaccepteerd. De naamsbekendheid van Donatus in de  

monumentenmarkt is de laatste jaren sterk gegroeid. Verschillende 

monumentenfondsen hebben hun gehele portefeuille bij ons onder-

gebracht. In 2020 heeft Donatus met het Nationaal Restauratiefonds 
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een nauwere samenwerking afgesproken. Zo gaat Donatus op het 

monumentenplatform Monumenten.nl kennis delen. De banden met 

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) 

zijn aangetrokken. Van het Nationale Monumentenportaal van de 

Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is Donatus preferred 

partner. Er zijn goede contacten met onder andere de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE), BOEi en de Stichting Liniebreed 

Ondernemen (organisatie onder andere voor forten). Samen met deze 

maatschappelijke en private organisaties kan Donatus een belangrijke 

bijdrage leveren aan het behouden van (niet-)religieus erfgoed in 

Nederland.

Door al deze ontwikkelingen behoudt Donatus haar bestaansrecht als 

de verzekeringsmaatschappij voor kerkgebouwen en monumenten. 

Dit is nodig om onze doelstelling ‘zonder winst-oogmerk, een goede 

dekking tegen een eerlijke prijs en met een uitstekende service’ op 

lange termijn voor onze leden te realiseren.

VOORUITZICHT 2021

2021 is het cruciale jaar van de Expeditie Donatus. Vele zaken waaraan  

intern is gewerkt, worden opgeleverd en afgerond, zodat de invoering 

in 2022 kan worden gerealiseerd. Per 1 januari 2022 worden de 

huidige polissen omgezet naar de nieuwe polissen met nieuwe 

polisvoorwaarden. Hierbij zal de voorgestelde omzetting in de nieuwe 

polis zo dicht mogelijk aansluiten op de huidige polisdekkingen. 

Hiervoor zijn een uitgebreid conversie- en communicatieplan in 

voorbereiding. De polisvoorwaarden zijn op onze doelgroepen 

afgestemd en op onderdelen verruimd, verduidelijkt en vereenvoudigd. 
Huys van Boxtel, ’s-Hertogenbosch
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Er komt ook een nieuw premiecalculatiemodel. Het nieuwe premie-

systeem is risk-based opgebouwd. Zo weten we naar de toekomst beter 

hoeveel premie we per dekking ontvangen en hoeveel schade we per 

schadeoorzaak uitbetalen. Daar kan dan toekomstig schade preventie-

advies op worden afgestemd. Bij de conversie streven we ernaar de 

premieverschillen per lid zoveel mogelijk te beperken. 

De planning is om vanaf half september de leden schriftelijk het nieuwe 

aanbod te doen. Het systeem van premierestitutie blijft het fundament 

van ons onderlinge verzekeringsbedrijf. Het is de bedoeling dat onze 

leden vanaf het najaar de Donatus verzekeringen via het nieuwe leden-

portaal kunnen inzien. 

Voordat het zover is, dienen we van al onze leden te vernemen, wie 

tekeningsbevoegd en wie gemachtigd is namens de tekeningsbevoegde. 

Dit traject is in 2020 gestart en inmiddels zijn nagenoeg alle leden 

aangeschreven. Via een tijdelijk voorportaal kunnen de leden deze 

gegevens op een beveiligde manier doorgeven. Zonder deze gegevens 

mogen we het ledenportaal niet openstellen. In 2021 wordt een 

toekomstgerichte digitale taxatietool voor kerkgebouwen (en daarna 

monumenten) opgeleverd, waarmee we voor de leden op betrouwbare 

en deskundige wijze de herbouwwaarde kunnen blijven vaststellen. 

Met behulp van 3D-tekeningen en een meer gespecificeerde onder-

bouwing van de waardevaststelling kunnen we voor onze leden nog 

inzichtelijker maken, hoe de herbouwwaarde tot stand is gekomen. 

Verder is door het gebruik van de nieuwe kostprijzen-database binnen 

de nieuwe taxatietool, voor de leden geborgd dat de herbouwwaardes 

en de onderliggende kengetallen zo actueel mogelijk gehouden kunnen 

worden. Oók gedurende de vijftien jaar dat we niet komen hertaxeren.

Op ict-gebied worden grote veranderingen doorgevoerd. 

Medewerkers krijgen een front-office systeem waarin offertes 

worden gemaakt, die eenvoudig in polissen kunnen worden omgezet.  

Dit scheelt veel handmatig werk, tijd die we aan onze leden kunnen 

besteden. Donatus gaat over op een ander ict-platform, namelijk 

op Microsoft Azure, met een ruimere verwerkingscapaciteit. Dat is 

nodig vanwege het toegenomen gebruik als gevolg van het werken 

met MS Teams, een ontwikkeling die blijvende is. In de nabije 

toekomst zullen wij onze leden, o.a. mede op hun verzoek, meer 

op digitale wijze spreken (via beeldverbindingen), aanvullend op 

fysieke bezoeken door adviseurs. De uitvoering van dit majeure 

verandertraject vereist een forse investering in het jaar 2021, welke 

begroot is op een bedrag van ruim € 3,0 miljoen.

De komende jaren zal de financiële positie van onze kerkelijke leden  

verder onder druk komen te staan. De coronacrisis zou het proces 

van kerksluitingen kunnen versnellen de komende jaren, als aan 

de inkomstenkant een heviger neerwaartse beweging komt. De 

traditionele kerkgenootschappen verliezen al decennialang steeds 

meer leden. Het aantal kerkgangers en vrijwilligers daalt gestaag.  

De bestuurlijke kracht neemt af, evenals de opbrengsten van de  

actie Kerkbalans. Nederland wordt in toenemende mate een seculier  

land. Tegelijkertijd laat de coronacrisis ook zien dat het aantal 

volgers van streamingdiensten die in vele kerken worden aange-

boden, hoger is dan het aantal reguliere kerkgangers daarvoor. 

De grote vraag is, of dit een tijdelijk effect is en het proces van 

afnemende kerkelijke betrokkenheid met dalende inkomsten en vele  

kerksluitingen alsnog verder gaat. Onmiskenbaar blijft de behoefte 

aan zingeving bestaan. Gebouwen die verwijzen naar het hogere, 

behouden voor veel mensen hun betekenis. Dit bleek ook bij de 

31



DONATUS JAARVERSLAG 2020

branden van kerkgebouwen in Nederland de laatste jaren. Daarom 

blijft Donatus zich inzetten om deze gebouwen met een religieuze 

functie of een verwijzing daarnaar te beschermen. Kerken en 

monumentale gebouwen zijn iconische plaatsen waar mensen 

samenkomen, elkaar inspireren en zich laten inspireren. Ze creëren 

verbondenheid en het besef dat je ergens thuishoort. Als dé kerken- 

en monumentenverzekeraar van Nederland heeft Donatus het 

doel om religieus en monumentaal erfgoed in ons land te helpen 

beschermen en behouden voor huidige en komende generaties. 

Het behoud van het monumentale religieuze erfgoed krijgt gelukkig 

ook aandacht van het kabinet. De regering heeft in afgelopen jaren 

veel geld beschikbaar gesteld voor het organiseren van kerkenvisies 

per gemeente, onder regie van de Rijksdienst van het Cultureel 

Erfgoed. Inmiddels doen rond de 140 van de 355 gemeenten hieraan 

mee. Donatus ondersteunt deze ontwikkeling van harte, als hoeder 

van het erfgoed en beschikkend over veel kennis van kerkgebouwen. 

Donatus hoopt dat de uitkomst van de kerkenvisies zal zijn dat 

verstandige keuzes worden gemaakt: welke kerken voor de eredienst 

beschikbaar blijven, welke een neven- of andere bestemming krijgen 

en welke eventueel overtollig blijken en moeten worden gesloopt. Dit 

is een leerproces waarvoor kerkeigenaren, burgerlijke gemeenten 

en andere belangenorganisaties in gesprek gaan. Recent heeft de 

RCE een kerkenkaart met een kerkendatabase opgeleverd, waaruit 

blijkt dat er 7.100 kerkgebouwen (gebedshuizen) in Nederland zijn, 

waarvan ruim 1.500 herbestemde kerkgebouwen en er circa 300 op 

het punt staan een nieuwe functie te krijgen. 

De ontwikkeling van de portefeuille van de kerkgenootschappen bij  

Donatus is in belangrijke mate afhankelijk van de snelheid van kerk- 

sluitingen en het behoud van de (herbestemde) kerken. Door het 

ontwikkelen van kerkenvisies per gemeente krijgt het proces van 

kerksluitingen en kerkbehoud meer aandacht, ook in de media. Het 

aantal kerksluitingen zal op korte termijn nog op het niveau van 

afgelopen jaren kunnen liggen, maar daarna snel toenemen. Voor  

de monumentenportefeuille ligt een verdere groei in de lijn der 

ver-wachtingen. De verwachting is dat de premie-inkomsten in 2021 

stijgen naar ruim € 31,5 miljoen.

Zeker in 2021 zal het coronavirus nog steeds een grote invloed 

hebben op de samenleving en economie. Donatus blijft er alles 

aan doen om de dienstverlening aan onze leden op peil te houden. 

Intussen werken we intern heel hard aan het welslagen van onze 

Expeditie, zodat we versterkt uit deze periode komen in het belang 

van onze leden.

Opmerkelijk is wel dat het betalingsgedrag van de leden ook in 2021  

op de prolongatienota’s heel goed blijft. Hierdoor zal Donatus weinig 

liquiditeitsproblemen ondervinden. De verwachting is dat na de 

zomer het “gewone” normaal in grote mate zal terugkeren, hetgeen 

voor de inkomsten van kerken en monumenten belangrijk is. De 

beleggingsmarkten hebben een positieve verloop van de crisis al 

in de koersen geprijsd. Voor Donatus lijkt daarom de impact van 

covid-19 in 2021 wederom mee te vallen.

Wij zijn positief over de ontwikkeling die de organisatie doormaakt: 

de transformatie van Donatus tot een moderne verzekeraar die 

anticipeert op toekomstige uitdagingen met behoud van onze  

169 jaar oude missie. Bij Expeditie Donatus zijn veel medewerkers 

betrokken. Tijdens de verbouwing gaat de reguliere dienstverlening 
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gewoon door. Dit legt druk op onze medewerkers. Wij danken onze 

betrokken, bevlogen en deskundige medewerkers die dit mogelijk 

maken. Uiteraard zijn wij onze leden zeer erkentelijk voor het blij-

vende vertrouwen in onze verzekeringsmaatschappij. 

RISICOMANAGEMENT

Algemeen

Voor het beheersen van haar risico’s hanteert Donatus een integraal  

risicomanagementsysteem (IRS). Dit systeem geeft inzicht in de 

risico’s voor Donatus, de beheersing van de risico’s en de onderlinge 

samenhang. Onderdelen van het IRS zijn onder andere de risico-

bereidheid van Donatus en het risicomanagement-raamwerk (RMR).  

Verder bewaakt de risicomanager de naleving van het IRS en zorgt  

voor de jaarlijkse actualisatie. De directie wordt hierbij van advies 

ondersteund door de overige leden van het Intern RisicoComité (IRC).  

De resultaten worden besproken in de Audit- en RisicoCommissie 

(ARC) en vastgesteld in de RvC.

Naast de bewaking door de risicomanager en afstemming in de 

overleggremia gebruikt Donatus de Own Risk Solvency Assessment 

(ORSA) als hulpmiddel om risicomanagement en kapitaalvereisten 

te verbinden. In het verleden doorliep Donatus jaarlijks het ORSA 

proces. Ook in 2020 heeft Donatus onder gebruikmaking van het  

proportionaliteitsbeginsel geen ORSA uitgevoerd. Donatus kan  

hiervan gebruikmaken vanwege haar hoge en stabiele solvabiliteits- 

positie gegeven het niet gewijzigde risicoprofiel van de onderneming.  

Zolang deze situatie blijft bestaan kan Donatus volstaan met het eens 

per drie jaar doorlopen van het ORSA proces, waaronder begrepen 
Huys van Boxtel, ’s-Hertogenbosch
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het verstrekken van deze rapportage aan DNB. Dit houdt in dat in 

2021 wel het ORSA proces volledig doorlopen zal worden. 

Risicobereidheid

De risicobereidheid van Donatus geeft inzicht in de mate waarin 

Donatus bereid is risico’s te accepteren bij het nastreven van haar 

doelstellingen. In het kort is de risicobereidheid van Donatus als 

volgt beschreven:

Donatus is een onderlinge verzekeraar die sinds 1852 ervaring heeft 

in het taxeren, het uitvoeren van risico-inspecties en verzekeren 

van kerkelijke gebouwen en inventarissen. Door deze lange ervaring 

is een unieke bouwkundige en verzekeringstechnische expertise 

opgebouwd. Ruim 80% van alle kerkelijke gebouwen is bij Donatus 

verzekerd. Zij verzekert alleen objecten in Nederland. 

Aangezien Donatus geen winstoogmerk heeft en streeft naar een zo  

hoog mogelijke premierestitutie aan haar leden, is Donatus niet  

premie- of provisie gedreven. Donatus streeft wel naar een optimale  

prijs-kwaliteitverhouding, waarbij de premies zo veel mogelijk 

constant blijven. Door het toegepaste acceptatiebeleid en haar kern- 

waarden deskundigheid en degelijkheid, kent Donatus een gematigd  

risicoprofiel. In hun aard kennen de verzekerde objecten hoge 

verzekerde waardes, waarvan de risico’s door een effectief herverze-

keringsprogramma gemitigeerd worden. Donatus streeft naar een 

reputatie die gekenmerkt wordt door hoge betrouwbaarheid en een 

lage risicobereidheid. Kwantitatief bezien streeft Donatus naar een 

solvabiliteitsratio (op Solvency II-grondslagen) tussen de 155% en 

210%. Wijkt de solvabiliteit af van het streefniveau, dan worden 

maatregelen getroffen zodat de solvabiliteit terugkeert binnen de 
monumentaal grachtenpand, Amsterdam
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bandbreedtes. Deze maatregelen zijn nader beschreven in het 

kapitaalbeleid. 

SKV (SolvabiliteitsKapitaalVereiste)

De samenstelling en ontwikkeling van de SKV is als volgt: 

Uit de SKV-berekening over het jaar 2020 blijkt dat het solvabiliteits- 

kapitaalsvereiste van Donatus met € 1,3 miljoen is gedaald. Ook in 

de samenstelling van de BSKV (BasisSolvabiliteitsKapitaalVereiste) 

is een daling zichtbaar door een afname van het verzekerings- 

technische risico (- € 2,9 miljoen) en tegenpartijrisico (- € 0,3 

miljoen) bij een toename van het marktrisico (+ € 1,8 miljoen).

Marktrisico

Het marktrisico bestaat uit onder andere de modules voor 

het aandelenrisico, het renterisico, het valutarisico en het 

vastgoedrisico. Het marktrisico is het risico op potentiële verliezen 

door veranderingen in variabelen op de financiële markten, zoals 

rentes, aandelen- en wisselkoersen. Anders dan in eerdere jaren 

hebben de ontwikkelingen in het vastgoedrisico de grootste 

gevolgen voor het marktrisico als geheel. Dit wordt veroorzaakt door 

een deelname in 2020 in een vastgoedfonds. Het vastgoedrisico 

is daardoor toegenomen met € 1,2 miljoen. Het aandelenrisico 

is in 2020 gestegen met € 0,9 miljoen. Deze twee modules zijn 

de grootste veroorzakers van de stijging van het marktrisico. 

Andere effecten zoals het renterisico en het valutarisico hebben 

dit jaar in beperkte mate effect gehad op het marktrisico. In 

het vermogensbeheercontract met de beleggingsinstelling is 

vastgelegd dat gematigd defensief wordt belegd binnen bepaalde 

risicobandbreedtes. 

Verzekeringstechnisch risico

Het verzekeringstechnisch risico is het risico op verliezen of ongunstige 

verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen door: een 

ondeugdelijke prijsstelling (premierisico), inadequate aannames 

met betrekking tot de voorzieningen (reserverisico), het risico 

31-12-2020 31-12-2019 Wijziging 
€ mln € mln € mln

Marktrisico 16,5 14,7  1,8

Verzekeringstechnisch risico 26,6 29,5 -2,9

Tegenpartijrisico  3,2  3,5 -0,3

Diversificatie effecten -10,0 -9,7 -0,3

BSKV (BasisSolvabiliteitsKapitaalVereiste) 36,3 38,0 -1,7
Operationeel risico  0,9  0,9  0,0

Belastingen -3,5 -3,9  0,4

SKV 33,7 35,0 -1,3

Belastingen in % BSKV 10% 10%
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van het mogelijk niet realiseren van verwachte toekomstige winst 

(royementsrisico) en tenslotte het risico van het optreden van extreme 

gebeurtenissen zoals wind- en hagelstormen (catastroferisico).

Het verzekeringstechnisch risico is voor Donatus het risico waarvoor  

het meeste kapitaal is vereist. Het verzekeringstechnisch risico is 

met € 2,9 miljoen gedaald. Het vereiste kapitaal is gedaald voor het 

schade premie- en reserverisico met € 3,4 miljoen. Het premierisico 

is afgenomen vanwege de daling van de resterende looptijd met één  

jaar van de premie binnen de verzekeringscontracten. Het reserve-

risico is beperkt afgenomen, omdat de schadevoorziening voor eigen  

rekening lager is dan ultimo 2019. 

Wij beheersen het verzekeringstechnisch risico onder meer door een 

gedegen acceptatie- en schadebeleid te hanteren. Donatus heeft een 

acceptatiecomité waarin afwijkende aanvragen worden beoordeeld. 

In het programma Expeditie Donatus worden de polisvoorwaarden 

en het acceptatiebeleid minder complex gemaakt. Ook hanteert 

Donatus een voorzieningenbeleid, zodat Donatus over voldoende 

vermogen beschikt om aan alle lopende verzekeringsverplichtingen 

te kunnen voldoen. Daarnaast heeft Donatus een schadecomité om 

periodiek de voortgang van grote en complexe schades te bespreken.  

Tot slot mitigeert Donatus het risico op grote brandschades waarvoor 

een uitgebreid herverzekeringsprogramma is ingericht. 

Ook is het verzekeringstechnisch risico gedaald door het lagere  

royementsrisico. Dat risico is lager, omdat in de bruto premievoor-

ziening minder toekomstige winst is begrepen vanwege de daling 

van de resterende looptijd van de contracten met één jaar. Daarnaast 

vanwege de te verwachten licht lagere netto marge in deze premie-

contracten. We proberen de verzekeringsportefeuille in stand te 

houden door de groeistrategie in de monumentenmarkt en de 

behoudsstrategie van kerkgebouwen. Door de trouwe-ledenkorting 

beperkt Donatus het royementsrisico. Het catastroferisico is voor 

Donatus het grootste risico. Dit risico wordt beheerst door jaarlijks 

het herverzekeringsprogramma conform het herverzekeringsbeleid 

af te stemmen op de verzekeringsportefeuille. Het vereiste kapitaal 

voor het catastroferisico is ten opzichte van 2019 met € 0,3 miljoen 

toegenomen. Een van de oorzaken is de groei van de verzekerde 

waarde van de portefeuille en de hogere herverzekeringspremie. 

Een extra dekking van de bovengrens van de catastrofedekking 

compenseert dit deels. 

Operationeel risico

Donatus loopt het risico op verliezen door inadequate of falende 

interne processen, door fouten van personeel of systemen. Tot het 

operationeel risico wordt ook het uitbestedingsrisico gerekend. 

Donatus beheerst het operationeel risico door: 

• het hanteren van een stelsel van beheersmaatregelen binnen de 

verschillende processen, zoals functiescheidingen en eerstelijns 

controles. Daarnaast investeert Donatus in procesmanagement 

en in de ict-huishouding.

• het beleid Informatiebeveiliging dat toeziet op het treffen van 

beheersmaatregelen voor de beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid van informatie. Dit beleid is vervat in een 

IT-normenkader, dat periodiek wordt getoetst door de Security 

Officer. De ICT-AdviesCommissie (IAC) houdt toezicht op de  
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ict-ontwikkelingen bij Donatus. Omwille van aanvullende 

beheersmaatregelen beschikt Donatus ook over een cyberrisk-

verzekering.  

• een productgoedkeuring en reviewproces toe te passen, geba-

seerd op de KNVB-criteria (kostenefficiënt, nuttig, veilig en 

begrijpelijk). Hierdoor wordt de impact van elk nieuw product of 

elke (tussentijdse) materiële wijziging van een bestaand product 

getoetst, alvorens het wordt aangeboden. 

• te beschikken over een uitbestedingsproces, waardoor Donatus 

onverminderd voldoet aan alle verplichtingen uit wet- en regel-

geving.

Afhankelijkheidsrisico

Donatus is voor de premie-inkomsten met name afhankelijk van  

haar Rooms-Katholieke en PKN-leden. In het licht van risicospreiding  

zijn de doelgroepen sinds 2010 uitgebreid met monumenteigenaren 

en eigenaren van herbestemde kerken. Daarnaast richt de strategie 

van Donatus zich op behoud van de bestaande kerkgebouwen en 

acquisitie van nieuwe kerkgenootschappen.

Strategisch risico

Het strategisch risico vloeit voort uit externe ontwikkelingen met 

mogelijke gevolgen voor Donatus. Donatus stelt één keer per vijf à  

zes jaar een beleidsplan op, waarin de strategische richting is  

verwoord. Donatus vindt het belangrijk dat een beleidsplan wordt  

gedragen door alle stakeholders en besteedt aandacht aan het 

implementeren van het plan in de organisatie. Tussentijdse strate- 

gische beslissingen over het wijzigen van het beleidsplan worden  monumentaal grachtenpand, Amsterdam
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reguliere premie-inkomsten, om aan haar verplichtingen te kunnen 

voldoen. Bij een eventueel tekort kan een beroep worden gedaan op 

de beschikbare liquide middelen binnen de beleggingsportefeuille.

Reputatieschade

Het is mogelijk dat Donatus reputatieschade oploopt als gevolg van 

de eerdere genoemde risico’s. De gevolgen van reputatieschade 

worden voor een deel preventief beheerst door de kernwaarden van 

Donatus (bevlogen, deskundig, degelijk, daadkrachtig en zorgzaam). 

Donatus opereert ook standaard vanuit verbondenheid. De directie 

borgt onder meer dat commitment aanwezig is bij de RvC-leden, 

MT-leden, de sleutelfunctionarissen en medewerkers van Donatus. 

Rosmalen, 7 april 2021

Directie

drs. Alphons van der Voorn, voorzitter

drs. Rinke Eigenhuis

ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC en (indien van toepassing) 

nadat een (triggered-) ORSA is uitgevoerd. Hiervoor wordt ook  

advies ingewonnen bij de risicomanager. In 2017 is het beleidsplan  

2017-2022 door de RvC goedgekeurd, na uitgebreide beraad-

slagingen met de RvC en Ledenraad. De operationalisering van 

dit beleidsplan wordt in een groot verandertraject met de naam 

Expeditie Donatus in de periode 2018-2021 uitgevoerd, in nauw 

overleg met alle gremia, sleutelfunctionarissen en medewerkers 

binnen Donatus. In 2020 is door de risicomanager in samenspraak 

met de directie een strategische risicoanalyse opgesteld, waarin de 

strategische risico’s en de daarbij horende beheersmaatregelen zijn 

samengebracht. Deze wordt door de risicomanager ieder kwartaal 

gemonitord. 

Tegenpartijrisico

Donatus gaat contractuele verbindingen aan met leden en financiële 

instellingen, waardoor Donatus onder andere het risico loopt op 

wanbetaling en/of een verslechtering van de kredietwaardigheid 

van tegenpartijen. Dit is het tegenpartijrisico: het risico dat de tegen- 

partij van Donatus niet aan de contractuele verplichtingen kan  

voldoen. Door een breed panel aan herverzekeraars is het tegen-

partijrisico gemitigeerd. De daling van dit risico met € -0,4 miljoen 

ten opzichte van 2019 wordt met name veroorzaakt door minder 

liquide middelen bij banken en vorderingen op herverzekeraars.

Liquiditeits- en kasstroomrisico

Het liquiditeitsrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat op korte  

termijn onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan de  

lopende verplichtingen te kunnen voldoen. In 2020 beschikte Donatus  

doorlopend over ruim voldoende liquide middelen afkomstig uit de 
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Elkaar helpen en goed doen 
voor elkaar, dat vind ik 
belangrijk. Deze benadering 
en zienswijze zie ik terug bij 
Donatus: Samen zorgen voor én 
delen van ons zo gekoesterde 
erfgoed.

mevrouw Van Gelder, 

monumentaal grachtenpand, Amsterdam
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monumentaal grachtenpand, Amsterdam
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
NA BESTEMMING RESULTAAT
ACTIVA Ref 31-12-2020 31-12-2019

(x € 1.000) (x € 1.000)
Immateriële vaste activa 1
Licenties software (extern aangeschaft) 0 0

Beleggingen 2
Terreinen en gebouwen
Voor eigen gebruik 1.531 1.531

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
Andere deelnemingen 480 480

Overige financiële beleggingen
Aandelen en andere niet-vastrentende waarden 58.148 58.012
Hypotheekfondsen 22.393 17.319
Vastgoedfondsen   4.991 0
Obligaties en andere vastrentende waarden 0 1.555
Vorderingen uit andere leningen 342 139

87.885 79.036

Vorderingen 3
Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers 65 154
Vorderingen uit herverzekering 983 0
Latente belastingvorderingen 0 0
Belastingen en sociale lasten 125 400

1.173 554

Overige activa 4
Materiële vaste activa 273 169
Liquide middelen 10.740 13.542

11.013 13.711

Overlopende activa 5
Lopende interest 0 5
Overige overlopende activa 185 113

185 118

100.256 93.419
De referenties verwijzen naar de toelichting.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
NA BESTEMMING RESULTAAT
PASSIVA Ref 31-12-2020 31-12-2019

(x € 1.000) (x € 1.000)
Eigen vermogen 6
Algemene reserve 61.987 59.514
Beschikbaar voor uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie 12.360 11.444
Herwaarderingsreserve 1.271 1.098

75.618 72.056

Technische voorzieningen 7
Voor te betalen schaden
Bruto 22.484 23.243
Aandeel herverzekeraars -15.191 -15.820

7.293 7.423

Voorziening latente belastingen 8 1.925 995

Overige Voorzieningen 9 338 607

Schulden 10
Schulden uit herverzekering 1.043 757

Overige schulden
Crediteuren 566 355
Belastingen en sociale lasten 157 118
Rekening courant tussenpersonen 514 64

2.280 1.294

Overlopende passiva 11
Betaalbaar gestelde uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie 11.444 8.019
Vooruitontvangen bedragen 893 2.615
Nog te betalen bedragen 465 410

12.802 11.044

100.256 93.419
De referenties verwijzen naar de toelichting.
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

TECHNISCHE REKENING SCHADEVERZEKERING Ref 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Brutopremies 30.579 28.410
Uitgaande herverzekeringspremies -4.032 -3.475
Verdiende premies eigen rekening 12 26.547 24.935

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 13 766 1.625

Bruto schaden -7.948 -5.681
Aandeel herverzekeraars in bruto schaden 1.656 0
Wijziging voorziening te betalen schaden 759 -11.410
Wijziging aandeel herverzekeraars in voorziening te betalen schaden -629 8.500
Schaden eigen rekening 14 -6.162 -8.591

Acquisitiekosten  -78 -265
Beheers-, personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen  -8.925 -8.400
Bedrijfskosten 15 -9.003 -8.665

Resultaat technische rekening schadeverzekering 12.148 9.304

De referenties verwijzen naar de toelichting.
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

NIET-TECHNISCHE REKENING Ref 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Opbrengsten uit deelnemingen 71 27
Opbrengsten terreinen en gebouwen 125 125
Opbrengsten overige beleggingen 578 790
Waardeveranderingen van beleggingen 0 0
Gerealiseerd resultaat op beleggingen -766 725
Opbrengsten uit beleggingen 16 8 1.667

Niet gerealiseerde winst op beleggingen 17 3.639 6.067

Beheerskosten en rentelasten -217 -218
Beleggingslasten -217 -218

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar 
technische rekening schadeverzekering

13 -766 -1.625

Niet gerealiseerd verlies op beleggingen 18 -48 -65

Andere baten 19 686 694

Andere lasten 0 0

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 15.450 15.824

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 20 -824 -747

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 14.626 15.077

De referenties verwijzen naar de toelichting.
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN Ref 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 14.626 15.077
Verrekende uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie 11.1 -7.812 -11.508
Mutatie technische voorzieningen eigen rekening -130 2.910
Mutatie voorziening latente belastingen t.l.v. resultaat 887 852
Mutatie overige voorzieningen -269 249
Afschrijving bedrijfsmiddelen (im)materiële vaste activa 1.4.1 78 84
Herwaardering overige financiële beleggingen t.g.v. resultaat -2.906 -6.807
Ontvangen vennootschapsbelasting 275 -95
Mutatie vooruitontvangen bedragen -1.722 1.497
Overige mutaties 80 -99

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.107 2.160

KASSTROOM UIT INVESTERINGS- EN BELEGGINGSACTIVITEITEN

Investeringen en aankopen
Beleggingen 5.3 -32.962 -18.496
(Im-)materiële vaste activa -182 -43

-33.144 -18.539
Desinvesteringen en verkopen
Beleggingen 5.3 27.235 18.129

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten -5.909 -410

Mutatie geldmiddelen -2.802 1.750

Stand per 1 januari 13.542 11.792

Stand per 31 december 4 10.740 13.542

De referenties verwijzen naar de toelichting.
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1 ALGEMEEN 

1.1 Juridische informatie

Onderlinge Waarborgmaatschappij Donatus U.A. is statutair 

gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 16027202. Haar kantoor is gevestigd 

aan de Hoff van Hollantlaan 8 te Rosmalen.

1.2 Activiteiten

Donatus stelt zich ten doel om schadeverzekeringsovereenkomsten 

te sluiten met kerkgenootschappen, ordes en congregaties, met 

eigenaren van (herbestemd) religieus en monumentaal erfgoed, 

alsmede met personen die werkzaam zijn in de religieuze wereld of 

monumentensector (ambt, bestuursfunctie of loondienst).

1.3 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 

middelen.  

1.4 Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits- 

veronderstelling.

1.5 Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De 

daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden perio-

diek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen 

in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 

perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De belangrijkste 

schattingspost is de technische voorziening.

2 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING  
 VAN ACTIVA EN PASSIVA

2.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen  

voor de jaarrekening voor verzekeringsmaatschappijen, zoals opge- 

nomen in Afdeling 15 van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken  

van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving.

 

Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgeno-

men tegen nominale waarden. Indien activa en passiva luiden in 

vreemde valuta heeft omrekening plaatsgevonden tegen de koersen 

per balansdatum. Valutaverschillen op liquide middelen worden in 

het resultaat verwerkt. 

2.2 Vreemde valuta

Functionele valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en 

presentatievaluta van Donatus. Alle bedragen luiden in duizenden 

euro’s, tenzij anders aangegeven. 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2020
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2.3 Terreinen en Gebouwen in eigen gebruik

De gebouwen worden gewaardeerd tegen reële waarde. Winsten of 

verliezen die ontstaan door een wijziging in de reële waarde worden 

verantwoord in de winst- en verliesrekening van de periode waarin 

de wijziging zich voordoet. 

 

De reële waarde wordt bepaald door het eens per drie jaar laten uit- 

voeren van een waardebepaling door een onafhankelijke taxateur. 

In de tussenliggende twee jaren wordt, in overleg met de taxateur, 

beoordeeld of grote waardeveranderingen worden verwacht. Op basis  

van deze beoordeling wordt de waarde van het jaar daarvoor opge-

nomen als actuele waarde of wordt het pand alsnog getaxeerd. 

  

De kosten van groot onderhoud worden direct verwerkt in de winst-  

en verliesrekening.  

2.4 Materiële vaste activa en immateriële vaste activa

Deze worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd 

met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de economische 

levensduur. Immateriële en materiele vaste activa met een aanschaf- 

waarde hoger dan € 500 worden geactiveerd. De kosten van herstel 

worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. 

2.5 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

De waardering van de deelnemingen, waarbij sprake is van invloed 

van betekenis, vindt plaats tegen de netto vermogenswaarde, 

bepaald volgens de grondslagen van Donatus. 

 

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend,  

worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare 

waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting 

vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte 

verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief 

overdraagt aan een deelneming die wordt gewaardeerd op ver-

krijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of het verlies 

voortvloeiend uit deze overdracht direct en volledig in de winst- en 

verliesrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht in wezen 

niet is gerealiseerd. 

2.6 Overige financiële beleggingen

Aandelen en andere niet-vastrentende waarden

De aandelen bestaan uit participaties in beleggingsinstellingen.  

Voor de participaties in beleggingsinstellingen geldt dat de in deze  

beleggingsinstellingen opgenomen beleggingen worden gewaar-

deerd tegen de ultimo boekjaar laatst bekende koers indien deze 

beleggingen een beursnotering hebben. Indien de beleggingen geen 

beursnotering kennen vindt waardering plaats op de ultimo boekjaar 

berekende intrinsieke waarde. 

De intrinsieke waarde wordt ontleend aan de opgaven van de desbe- 

treffende fund managers. Waardeveranderingen van beleggingen  

in aandelen worden direct in de winst- en verliesrekening verant-

woord. 

Hypotheekfondsen

De beleggingen in hypotheekfondsen bestaan uit participaties in een  

tweetal fondsen waarvan het vermogen geheel belegd is in woning- 

hypotheken met resp. zonder NHG garantie. Voor deze fondsen is  

geen frequente marktnotering aanwezig. De in deze fondsen opge- 

nomen beleggingen worden gewaardeerd op de ultimo boekjaar 
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berekende intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt ontleend  

aan de opgave van de desbetreffende fund managers. Waarde-

veranderingen van beleggingen in hypotheekfondsen worden, onder 

aftrek van een voorziening voor latente belastingen, rechtstreeks 

toegevoegd dan wel onttrokken aan de herwaarderingsreserve (als 

onderdeel van het eigen vermogen). 

 

Vastgoedfondsen 

De beleggingen in vastgoedfondsen bestaan uit participaties in een  

fonds waarvan het vermogen geheel belegd is in woningen. Voor dit  

fonds is geen frequente marktnotering aanwezig. De in dit fonds 

opgenomen beleggingen worden gewaardeerd op de ultimo boekjaar  

berekende intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt ontleend  

aan de opgave van de desbetreffende fund manager. Waardeverande-

ringen van beleggingen in vastgoedfondsen worden, onder aftrek van 

een voorziening voor latente belastingen, rechtstreeks toegevoegd dan  

wel onttrokken aan de herwaarderingsreserve (als onderdeel van het 

eigen vermogen). 

Obligaties en andere vastrentende waarden

Obligaties welke zijn aangekocht met het doel de obligatie (op korte 

termijn) te verkopen, maken deel uit van de handelsportefeuille en  

worden na eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde. De reële  

waarde wordt bepaald op basis van de laatst bekende koers indien  

de beleggingen een beursnotering hebben. Indien de beleggingen  

geen beursnotering kennen vindt waardering plaats op de ultimo  

boekjaar berekende intrinsieke waarde. Waardeveranderingen van 

beleggingen in obligaties worden direct in de winst- en verlies-

rekening verantwoord. De couponrente wordt toegerekend aan het 

jaar waar het betrekking op heeft.

2.7  Niveau indeling beleggingen

Bij het bepalen van de reële waarde van de beleggingen wordt 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van op de markt waarneembare 

gegevens. De reële waarden worden ingedeeld naar verschillende 

niveaus op basis van een reële-waarde hiërarchie die als volgt 

uitgaat van de beschikbare informatie die wordt gebruikt voor de 

waarderingstechnieken:

Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve 

markten voor identieke activa.

Niveau 2: informatie die geen onder niveau 1 vallende genoteerde 

marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief, hetzij 

rechtstreeks (i.c. in de vorm van prijzen) hetzij indirect (i.c. afgeleid 

van prijzen). 

Niveau 3: informatie voor het actief die niet is gebaseerd op 

waarneembare marktgegevens.

2.8 Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening 

houdend met mogelijke oninbaarheid.

2.9 Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banktegoeden  

die onmiddellijk opeisbaar zijn. Rekening-courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen als 

onderdeel van de kortlopende schulden.
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2.10 Bijzondere waardevermindering activa

Donatus beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn  

dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onder- 

hevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de  

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet  

mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te  

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom-

genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 

hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is  

de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De 

opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een 

bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last  

verwerkt in de winst-en verliesrekening. Indien wordt vastgesteld 

dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verant- 

woord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toege-

nomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Bij 

financiële activa die gewaardeerd zijn tegen aflossingswaarde wordt  

de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het  

verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke 

schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de  

effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij  

de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderings-

verlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen 

indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een  

objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt  

tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen 

op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname 

indien geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardever-

mindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verlies-

rekening verwerkt. 

2.11 Eigen vermogen

Algemene reserve 

De algemene reserve bestaat uit vrije reserves waar het resultaat na 

belastingen van het boekjaar aan wordt toegevoegd of onttrokken. 

Beschikbaar voor uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie

Dit betreft de jaarlijkse uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie  

op basis van een voorlopig besluit van de Ledenraad over de bestem-

ming van het in het boekjaar behaalde resultaat na belastingen. 

Herwaarderingsreserve 

Per financiële belegging wordt beoordeeld of van de positie een fre-

quente marktnotering aanwezig is. Van frequente marktnoteringen is 

sprake indien activa onmiddellijk tegen een genoteerde prijs op een  

liquide markt kunnen worden verkocht. Van een liquide markt is sprake  

als de desbetreffende activa homogeen zijn, er op ieder willekeurig 

moment tot een transactie bereid zijnde kopers en verkopers te vinden  

zijn en de transactieprijzen publiekelijk bekend zijn. Indien geen  

frequente marktnotering aanwezig is wordt een herwaarderingsreserve  

gevormd. De herwaarderingsreserve is gelijk aan het verschil tussen  

de reële waarde en de verkrijgingsprijs, indien en voorzover de reële  

waarde hoger is dan de verkrijgingsprijs, onder aftrek van een voor-

ziening voor latente belastingen. De daarbij gebruikte verkrijgingsprijs 

is de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs zonder rekening te 

houden met afschrijvingen of bijzondere waardeverminderingen.
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2.12 Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feite- 

lijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

Technische voorziening 

De voorziening voor schaden betreft de schaden die tot en met  

31 december van het boekjaar zijn opgetreden en waarvan de schade-

omvang per balansdatum nog niet vaststaat. In de voorziening is mede  

begrepen een bedrag aan nog niet gemelde schaden en geleden schade  

waarvoor niet voldoende werd gemeld (Incurred But Not Enough 

Reported). 

 

De voorziening wordt per individuele post geschat en is inclusief de in-  

en externe kosten verband houdende met de afwikkeling van de schade. 

Opbrengsten uit hoofde van verhaal worden niet meegenomen bij de  

bepaling van de voorziening voor schaden. Deze worden in aanmer-

king genomen bij realisatie. Het aandeel van herverzekeraars in de 

technische voorziening voor te betalen schaden is bepaald aan de 

hand van de lopende contracten en wordt op de balans in mindering 

gebracht op de technische voorziening. 

Toereikendheidstoets voorziening schade

Wij hebben onze voorzieningen op kwantitatieve wijze op toereikend-

heid getoetst. De voorzieningen zijn gebaseerd op een beste schatting 

van de toekomstige kasstromen. Hierbij vindt er geen discontering 

plaats van de kasstromen.  

 

De beste schatting van de schadevoorziening is gebaseerd op een  

kasstroom prognose op basis van een chainladder methodiek, aan- 

sluitend bij de methodiek zoals gehanteerd voor Solvency II bereke- 

ningen. De risicomarge is vastgesteld voor de schadevoorziening en 

is gebaseerd op een cost of capital methode waarbij de SKV voor het 

reserverisico, het tegenpartijrisico (niet zijnde het risicomitigerende 

effect als gevolg van herverzekering) en operationele risico per toe-

komstig jaar benaderd is.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

Dit betreft verplichtingen die voortvloeien uit de verschillen in 

waardering van activa en passiva in de jaarrekening en de fiscale 

waardering. Zij worden opgenomen voor nominale waarde waarbij 

wordt uitgegaan van het nominale belastingtarief.

 

Voorziening jubileumuitkering

Donatus kent een jubileumuitkering bij een ononderbroken dienst-

verband van 25 en 40 jaar. Onder deze regeling wordt aan de werk- 

nemers een extra uitkering toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk  

is van salaris en fiscale mogelijkheden. 

Voorziening tegemoetkoming ziektekostenverzekering

Donatus heeft tot 1 januari 2017 aan een aantal ex-personeelsleden en  

ex-bestuursleden toegezegd om de jaarlijkse tegemoetkoming in de  

ziektekostenpremies te blijven vergoeden. Donatus heeft een voorzie-

ning gevormd voor de uit deze toezegging voortvloeiende toekomstige  

verplichtingen, waarvan de hoogte gebaseerd is op een actuariële 

berekening.
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3 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN  
 HET RESULTAAT 

3.1 Algemeen

Het resultaat is het verschil tussen de opbrengstwaarde van de gele- 

verde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resul-

taten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd.

3.2 Technische rekening schadeverzekering

Geboekte brutopremies 

Onder geboekte brutopremies wordt verstaan de aan leden in het 

boekjaar in rekening gebrachte premies, onder aftrek van verleende 

kortingen.

 

Uitgaande herverzekeringspremies 

De aan herverzekeraars betaalde herverzekeringspremie wordt naar 

evenredigheid van de looptijd van de contracten (boekjaar) als last 

opgenomen.

Toegerekende opbrengst uit beleggingen 

Een deel van de beleggingsopbrengsten uit de niet-technische rekening  

wordt overgeboekt naar de technische rekening. Uitgangspunt bij deze  

toerekening is de verhouding tussen het eigen vermogen (niet-tech- 

nische rekening) en vreemd vermogen (technische rekening schade-

verzekering) van de maatschappij ultimo boekjaar.

 

Bedrijfskosten 

De bedrijfskosten worden bepaald op historische basis en toegere-

kend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De bedrijfs-

kosten, waaronder de personeelskosten, zijn volledig toegerekend 

aan de technische rekening schadeverzekering. Als acquisitiekosten 

worden aangemerkt de middelijk of onmiddellijk met het sluiten van 

verzekeringsovereenkomsten samenhangende kosten. Zij omvatten 

de afsluitprovisie, reclame- en marketingkosten en alle andere kos-

ten die direct of indirect te maken hebben met het sluiten van een 

verzekeringsovereenkomst. De acquisitiekosten worden in een keer 

ten laste van het resultaat gebracht. De personeelskosten van de 

schadebehandelaars zijn niet toegerekend aan de schaden. De pen-

sioenpremies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 

verschuldigd zijn. Nog niet betaalde premies worden als verplichting 

op de balans opgenomen. Voor bestaande verplichtingen (anders 

dan te betalen premies) jegens werknemers wordt een voorziening 

opgenomen. De pensioenregeling is een middelloonregeling waarbij 

de jaarlijkse pensioenaanspraak wordt gefinancierd door middel van 

actuariële koopsommen. Bovendien heeft Donatus voor een deel 

van de pensioenaanspraken die in het verleden bij een verzekeraar 

zijn opgebouwd, de ambitie om toeslag te verlenen. Donatus beslist 

jaarlijks in hoeverre deze toeslagverlening wordt toegekend.

3.3 Niet-technische rekening

Andere baten 

De andere baten betreffen de provisie opbrengsten uit assurantiebe-

middeling. Deze worden toegekend aan het jaar waar ze betrekking 

op hebben. 

 

Belasting naar de winst 

Belasting naar de winst wordt bepaald op basis van de geldende 

belastingwetgeving en het nominale tarief. Aangezien bij de bepaling 

van de belastingdruk reeds rekening gehouden kan worden met de 
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uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie resteert een lage 

effectieve belastingdruk.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

1 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Licenties software (extern aangeschaft)
Stand per 1 januari 0 2
Investeringen 0 0
Afschrijvingen 0 -2

Stand per 31 december 0 0

Aanschafwaarde totaal 0 105
Cumulatieve afschrijvingen 0 -105

Stand per 31 december 0 0

Afschrijvingstermijn  3 jaar  3 jaar 

De lineair berekende afschrijvingen zijn opgenomen in de bedrijfskosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

2 BELEGGINGEN
2.1 Terreinen en gebouwen

In eigen gebruik

Stand per 1 januari 1.531 1.531
Investeringen 0 0
Herwaardering 0 0
Desinvesteringen 0 0

Stand per 31 december 1.531 1.531

Huuropbrengst 125 125

De oorspronkelijke aanschafwaarde van de terreinen en gebouwen aan de Hoff van Hollantlaan 8 
te Rosmalen bedraagt € 3.201.000. De terreinen en gebouwen zijn gewaardeerd op actuele waarde 
waarbij het de intentie is om eenmaal per 3 jaar een taxatie uit te voeren. Hiervan wordt afgeweken 
indien de marktomstandigheden vragen om een eerder uit te voeren taxatie. De meest recent 
uitgevoerde taxatie heeft plaatsgevonden op 1 februari 2019.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

2.2 Beleggingen in Groepsmaatschappijen en Deelnemingen

Andere deelnemingen

Dit betreft een minderheidsbelang in Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 
Het aandeel van Donatus in het kapitaal van Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. 
is per 31 december 2020 5,3% (per 31 december 2019 5,3%). 

Stand per 1 januari 480 480
Aankopen 0 0
Herwaardering 0 0
Verkopen 0 0

Stand per 31 december 480 480

De deelneming in Onderlinge Verzekeringsmaatschappij SOM U.A. wordt gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs.  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

2.3 Overige financiële beleggingen

2.3.1 Aandelen en andere niet-vastrentende waarden

Balanswaarde per 1 januari 58.012 49.981
Aankopen 22.862 18.164
Verkopen -25.532 -16.846
Herwaardering 2.806 6.713

Balanswaarde per 31 december 58.148 58.012

Aanschafwaarde per 31 december 51.782 54.315

2020 2019
Karakter van aandelen (x € 1.000) (x € 1.000)

Beleggingen in aandelen beleggingsfondsen 26.942 24.447
Totaal karakter van aandelen 26.942 24.447
Beleggingen in beleggingsfondsen die beleggen in waarden met een vaste of van de rentestand 
afhankelijke rente 31.206 33.565

Totaal aandelen en andere niet-vastrentende waarden 58.148 58.012
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

2.3.2 Hypotheekfondsen

Balanswaarde per 1 januari 17.319 17.111
Aankopen 4.782 314
Verkopen 0 -1.200
Herwaardering 292 1.094

  
Balanswaarde per 31 december 22.393 17.319

Aanschafwaarde per 31 december 20.698 15.916

2020 2019
2.3.3 Vastgoedfonds (x € 1.000) (x € 1.000)

Balanswaarde per 1 januari 0 0
Aankopen 5.000 0
Verkopen 0 0
Herwaardering -9 0

  
Balanswaarde per 31 december 4.991 0

Aanschafwaarde per 31 december 5.000 0
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

2.3.4 Obligaties en andere vastrentende waarden

Balanswaarde per 1 januari 1.555 1.546
Aankopen 0 0
Herwaardering 33 9
Verkopen -1.588 0

Balanswaarde per 31 december 0 1.555

2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

2.3.5 Vorderingen uit andere leningen

Stand per 1 januari 139 204
Verstrekte leningen 318 18
Aflossingen -115 -83

Balanswaarde per 31 december 342 139

Donatus heeft haar wagenpark geleased op basis van operational lease, waarbij is overeengekomen 
dat Donatus zorg draagt voor funding van de te leasen auto’s. Hiertoe verstrekt zij leningen ter grootte 
van de aanschafwaarde van de te leasen auto’s aan de lessor. De jaarlijkse aflossingen op de leningen 
zijn ter grootte van de jaarlijkse afschrijving op de desbetreffende auto’s. Er is overeengekomen dat 
er geen rentevergoeding berekend wordt op de uitstaande leningen. De gemiddelde nog resterende 
looptijd van de per 31 december openstaande leningen is 31 maanden.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref 2020 2019
2.4 Indelingsniveau financiële beleggingen (x € 1.000) (x € 1.000)

De reële waarden van de financiële beleggingen zijn ingedeeld naar de volgende niveaus: 
Niveau 1 beleggingen in fondsen met karakter van aandelen 4.990 4.374

beleggingen in obligaties 0 1.555
Niveau 2 beleggingen in fondsen met karakter van aandelen 21.952 20.072

beleggingen in fondsen met karakter van obligaties 31.206 33.566
Niveau 3 beleggingen in hypotheekfondsen 22.393 17.319

beleggingen in vastgoedfondsen 4.991 0
overige beleggingen 2.353 2.150

87.885 79.036
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref

3 VORDERINGEN
3.1 Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers

Dit betreffen de nog te ontvangen verzekeringspremies. Alle vorderingen hebben een looptijd 
van korter dan één jaar. Donatus heeft geen voorziening voor oninbaarheid op deze vorderingen 
in mindering gebracht.

2020 2019
3.2 Latente belastingvorderingen (x € 1.000) (x € 1.000)

Stand per 1 januari 0 38
Toevoeging 0 -38

Balanswaarde per 31 december 0 0

3.3 Belastingen en sociale lasten

Dit betreffen vorderingen uit hoofde van vennootschapsbelasting met betrekking tot het boekjaar. 
2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

Vennootschapsbelasting 125 400

Balanswaarde per 31 december 125 400
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
Ref

4 OVERIGE ACTIVA
4.1 Materiële vaste activa ICT- Kantoor- Totaal 2020 Totaal 2019

middelen inventaris
(x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000) (x € 1.000)

Stand per 1 januari 58 111 169 208
Investeringen 157 25 182 43
Afschrijvingen -57 -21 -78 -82
Desinvesteringen 0 0 0 0

Stand per 31 december 158 115 273 169

Aanschafwaarde totaal 315 312 627 445
Cumulatieve afschrijvingen -157 -197 -354 -276

Stand per 31 december 158 115 273 169

Afschrijvingstermijn (lineair) 3 jaar tot 10 jaar

De afschrijvingen zijn opgenomen in de bedrijfskosten.

4.2 Liquide middelen
Het saldo staat vrij ter beschikking.

5 Overlopende activa
De overige overlopende activa bestaan uit in het boekjaar vooruitbetaalde bedragen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
PASSIVA

Ref 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

6 EIGEN VERMOGEN
6.1 Algemene reserve 

Stand per 1 januari 59.514 57.517
Toevoeging uit
- Vrijval niet betaalde uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie voorgaande boekjaren 207 235
- Besluit bestemming resultaat na belastingen 2.266 3.633

Onttrekking vanwege
- Extra betaalbaar gestelde premierestitutie over 2018 0 -1.871

Stand per 31 december 61.987 59.514

2020 2019
6.2 Beschikbaar voor uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie (x € 1.000) (x € 1.000)

Stand per 1 januari 11.444 6.149
- Naar betaalbaar gestelde uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie vorig boekjaar -11.237 -5.914
- Vrijval niet betaalde uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie voorgaande boekjaren -207 -235
- Uit besluit bestemming resultaat na belastingen 12.360 11.444

Stand per 31 december 12.360 11.444

6.3 2020 2019
Herwaarderingsreserve (x € 1.000) (x € 1.000)

Stand per 1 januari 1.098 269
Mutatie a.g.v. herwaardering hypotheekfondsen 229 1.059
Af: latente vennootschapsbelasting tegen 25,0% (2019 tegen 21,7%) -56 -230

Stand per 31 december 1.271 1.098

EIGEN VERMOGEN per 31 december 75.618 72.056
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref

6.4 Voorgenomen besluit inzake bestemming resultaat na belastingen (batig saldo)
De vergadering van de Ledenraad heeft op voorstel van de Directie, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, in haar vergadering van 
7 april 2021 het voorgenomen besluit genomen om van het resultaat na belastingen van € 14.626.000 een bedrag van € 12.360.000 beschikbaar 
te stellen voor premierestitutie aan leden en een bedrag van € 2.266.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Het voornemen is om aan de verzekerden in de brandsector (brand-, storm-, inbraak- en uitgebreide verzekeringen) over het verslagjaar 40% van 
de bruto premie te restitueren. Verzekerden in de brandsector die een vaste premie betalen ontvangen geen premierestitutie. De uitkering aan 
leden bij wijze van premierestitutie over 2020 zal worden verrekend met de eerstvolgende jaarpremie (2022).
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

6.5 Solvabiliteit - op basis van Solvency II

In aanmerking komend vermogen ter dekking van de SKV 67.943 70.870
Solvabiliteitskapitaalsvereiste (SKV) 33.715 35.016
Dan is de ratio 202% 202%

Het Minimaal Kapitaal Vereiste is 25% van de SKV, maar ten minste € 2.500.000,
en bedraagt per 31 december 8.429 8.754
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Ref Het in aanmerking komend vermogen ter dekking van de SKV kan als volgt
worden herleid uit het jaarrekening eigen vermogen.

De verschillen tussen het vermogen in de jaarrekening en het kernvermogen
op basis van Solvency II worden voornamelijk veroorzaakt door waarderingsverschillen.

PASSIVA 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Jaarrekening eigen vermogen 75.618 72.056
Noot 9

Aanpassingen
Verzekeringsverplichtingen
a. Effect van beste schattingen van de technische voorziening voor te betalen schaden.
Deze verschillen ontstaan omdat in Solvency II rekening wordt gehouden met een verwachte 
vrijval op de schadedossiers, berekend op basis van ervaringscijfers.

223 201

b. Effect van toekomstige winst in lopende contracten tot einddatum.  18.720 24.508
c. Risicomarge opgenomen in premievoorziening bepaald op SII grondslagen.  -4.586 -6.175

Overig  -8.111 -5.433
Betreft voornamelijk de waardering van de voorwaardelijke indexatie-afspraken uit de 
pensioenregeling.

Belastingeffect van aanpassingen -1.561 -2.843
Dit betreft het belastingeffect op de hiervoor genoemde aanpassingen tegen een nominaal 
tarief van 25%.  
Solvency II eigen vermogen (kernvermogen) 80.303 82.314

Voorzienbare dividenden en uitkeringen -12.360 -11.444
Betreft het bedrag beschikbaar voor uitkering aan leden over 2020

In aanmerking komend vermogen ter dekking van de SKV 67.943 70.870
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref 2020 2019

Het solvabiliteitskapitaalvereiste dat moet worden aangehouden is als volgt 
opgebouwd:

(x € 1.000) (x € 1.000)

Schaderisico        
Dit betreft met name het risico op het niet realiseren van toekomstige winsten en catastrofes.

Marktrisico        
Dit betreft met name kapitaal voor het risico op een waardedaling van aandelen en het 
valutarisico.       
 
Tegenpartijrisico        
Dit betreft het risico dat tegenpartijen hun verplichting jegens Donatus niet na kunnen 
komen waaronder de bank en de herverzekeraars.    
 
Operationeel risico        
Het operationeel risico wordt berekend als vast percentage van de premie-inkomsten. 
 
Diversificatie-effecten        
De diversificatie-effecten betreffen een correctie indien er meerdere risico’s/schokken 
tegelijk optreden.       
 
Belasting        
Dit betreft het belastingeffect van bovenstaande risico’s indien een risico (schok/verlies) zich 
voordoet, voor zover dit kan worden verrekend met aanwezigde latente belastingverplichtingen, 
uitgaande van een belastingtarief van 25,0% (2019: 21,7%).

 26.581 29.530

16.472 14.659

 3.155 3.510

917 852

 -9.923 -9.697

 -3.487 -3.838

Totaal 33.715 35.016
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

De directie van Donatus stelt als interne solvabiliteitsgrens een ratio tussen de 155% en de 
210%, zoals beschreven in haar kapitaalbeleid. 

De directie van Donatus hanteert intern een relatief hoge solvabiliteitseis. De reden hiervoor 
is dat Donatus haar leden zekerheid wil bieden en in de markt het imago van solvabele 
verzekeraar wil behouden.

De berekening van de vereiste interne solvabiliteit is gebaseerd op de risicobereidheid van 
Donatus en het beleidsplan 2017-2022. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

7 TECHNISCHE VOORZIENINGEN
Voor te betalen schaden (bruto)

Stand per 1 januari 23.243 11.833
Schadelast lopend jaar 6.686 15.944
Schadelast oude jaren (uitloop) 503 1.147
Uitkeringen -7.948 -5.681

Stand per 31 december 22.484 23.243

Aandeel herverzekeraars
Stand per 1 januari -15.820 -7.320
Schadelast lopend jaar -575 -7.520
Schadelast oude jaren (uitloop) -452 -980
Uitkeringen 1.656 0

Stand per 31 december -15.191 -15.820

Totaal technische voorzieningen 7.293 7.423

Toereikendheidstoets
Er is een kwantitatieve toereikendheidstoets uitgevoerd en de toetsmarge bedraagt
€ 5k (2019: € 41k).
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

8 Voorziening latente belastingen

Stand per 1 januari 995 0
Dotatie 930 995

Stand per 31 december 1.925 995

De latente belastingverplichtingen zijn onstaan als gevolg van tijdelijke verschillen tussen de 
commerciële en fiscale waardering van:
 - terreinen en gebouwen
 - effecten
 - (im)materiële vaste activa
 - overige voorzieningen
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref 2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

9 OVERIGE VOORZIENINGEN

Stand per 1 januari 607 358
Dotatie 9 300
Onttrekking -179 -12
Vrijval -99 -39

Stand per 31 december 338 607

De overige voorzieningen zijn gevormd ter reservering van in de toekomst verschuldigde:
- ziektekostenpremies ten behoeve van ex-personeelsleden en ex-bestuurders,
- jubileumuitkeringen ten behoeve van personeelsleden die in dienst zijn per balansdatum,
- kosten u.h.v. verplichtingen van Donatus aan een ex-bestuurder tot einde dienstverband.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref

10 SCHULDEN

10.1 Schulden uit herverzekering
Dit betreffen schulden aan herverzekeraars.

10.2 Belastingen en sociale lasten
Dit betreffen schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting, loonheffingen en  
assurantiebelasting met betrekking tot het boekjaar.   

2020 2019
De schuld is als volgt verdeeld: (x € 1.000) (x € 1.000)

Vennootschapsbelasting 0 0
Loonheffingen 132 106
Assurantiebelasting 25 12

Stand per 31 december 157 118

10.3 Overige schulden
Hierin zijn begrepen de schulden aan crediteuren en schulden uit hoofde van af te dragen 
belastingen en sociale premies. Daarnaast zijn opgenomen de schulden van Donatus aan 
andere verzekeraars als intermediair bij het afsluiten van verzekeringen als niet-risicodrager.

De schulden zijn kortlopend van aard (minder dan één jaar).
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA
Ref

11 OVERLOPENDE PASSIVA

11.1 Betaalbaar gestelde uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie 
Dit is het bedrag van de nog aan verzekerden verschuldigde uitkering aan leden bij wijze van 
premierestitutie op de in vorige jaren door hen betaalde premie.   

2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Stand per 1 januari 8.019 11.742
Verrekende uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie -7.812 -13.379
Extra betaalbaar gestelde premierestitutie over 2018 0 1.871
Beschikbaar gesteld vanuit het eigen vermogen 11.237 7.785

Stand per 31 december 11.444 8.019

11.2 Vooruitontvangen bedragen
Dit betreft het totaal van de in het boekjaar vooruitontvangen bedragen aan 
verzekeringspremies te vorderen over het volgende boekjaar onder aftrek van 
de aan leden te restitueren premie over het voorgaande boekjaar.

11.3 Nog te betalen bedragen       
Onder de nog te betalen bedragen zijn diverse reserveringen voor kortlopende 
schulden en toekomstige kosten verantwoord.  

De overlopende passiva zijn kortlopend van aard (minder dan één jaar).
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Prolongatie jaarpremie 2020
Donatus heeft op 28 december 2020 de prolongatienota voor de jaarpremie 2021 aan haar klanten verzonden. Indien en voorzover de vorderingen 
uit hoofde van aan klanten in rekening gebrachte jaarpremie over 2021, onder aftrek van aan leden te restitueren premie over 2019, geïnd zijn per 
balansdatum, zijn deze ontvangen bedragen verantwoord als vooruitontvangen bedragen onder de overlopende passiva.

Alternatieve beleggingen
Donatus beschikt over een tweetal beleggingen in gestructureerde producten waarvan de waarde per 31-12-2020 € 41k bedraagt. Deze producten 
zijn niet verhandelbaar en de verwachte economische waarde van deze beleggingen is nihil.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT)
Donatus heeft een bijdrage van 0,168% in de totale capaciteit die de deelnemende verzekeraars in enig jaar ter beschikking stellen aan de NHT 
(2019: 0,165%). De over 2020 verschuldigde premie bedraagt € 8k. Alle verplichtingen toe te rekenen aan de periode tot balansdatum zijn voldaan.

Lease
Donatus heeft haar wagenpark geleased op basis van operational lease, waarbij is overeengekomen dat Donatus zorg draagt voor funding van de 
te leasen auto’s. Hiertoe verstrekt zij leningen ter grootte van de aanschafwaarde van de te leasen auto’s aan de lessor. De jaarlijkse aflossingen op 
de lening zijn ter grootte van de jaarlijkse afschrijving op de betreffende auto’s.

De toekomstige leaseverplichtingen zijn: (x € 1.000)

Voor de periode niet langer dan een jaar na balansdatum 148
Voor de periode langer dan een jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum 274

Voor de periode langer dan vijf jaar na balansdatum zijn er geen verplichtingen uit hoofde van lease.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Meerjarige financiële verplichtingen

Donatus heeft langlopende overeenkomsten afgesloten die leiden tot de onderstaande toekomstige verplichtingen: (x € 1.000)

Voor de periode niet langer dan een jaar na balansdatum 784
Voor de periode langer dan een jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum 86
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Ref

VERDIENDE PREMIES EIGEN REKENING
 
Geboekte brutopremies
Uitgaande herverzekeringspremies

2020 2019
12 (x € 1.000) (x € 1.000)

30.579 28.410
-4.032 -3.475

Verdiende premies eigen rekening 26.547 24.935

In de uitgaande herverzekeringspremies zijn begrepen verzekeringspremies betaald door Donatus voor collectieve verzekeringspolissen 
afgesloten met andere verzekeringsmaatschappijen ter dekking van milieuschade geleden door en rechtsbijstand verleend aan haar leden.

12.1 De premies in de branche Brand zijn in Nederland gerealiseerd.

13 TOEGEREKENDE OPBRENGST UIT BELEGGINGEN

De aan het technische resultaat toegerekende opbrengst uit beleggingen bedraagt € 766k (2019: € 1.625k). Het aan het technische resultaat 
toegerekende bedrag is gebaseerd op het aandeel van het vreemd vermogen in het totaal vermogen van de maatschappij.

14 SCHADEN EIGEN REKENING 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Bruto schaden -7.948 -5.681
Aandeel herverzekeraars in bruto schaden 1.656 0
Wijziging voorziening te betalen schaden 759 -11.410
Wijziging aandeel herverzekeraars in voorziening te betalen schaden -629 8.500
Schaden eigen rekening -6.162 -8.591

In de schaden eigen rekening is een last uit hoofde van uitloop voorgaande jaren ad € 51k begrepen (2019: een last van € 168k).

76



DONATUS JAARVERSLAG 2020

Ref

14.1 Schadestatistiek 2014-2020 (x € 1.000)

Afwikkeljaar

Schadejaar 0 1  2  3 4 5 > 5

2014  3.505  2.582  970  71  5  11  20 
2015  4.115  3.814  167  69  19  16  
2016  4.321  2.667  712  56  165 
2017  3.432  2.173  83  565 
2018  7.420  1.845  2.237 
2019  3.670  2.563 
2020  2.382 

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

14.1 Aandeel herverzekeraars schadestatistiek 2014-2020 (x € 1.000)

Afwikkeljaar

Schadejaar 0  1  2  3 4 5 > 5

2014  -    -    -    -    -    -    -   
2015  -    -    -    -    -    -      
2016  -    -    -    -    -   
2017  -    -    -    -   
2018  -    -    1.656 
2019  -    -   
2020  -   

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

14.2 Afloopstatistiek Bruto Voorziening Schaden (x € 1.000)

Voorziening Betaalde Voorziening Afwikkel
Schadejaar schaden per schaden in schaden per resultaat

01-Jan boekjaar 31-Dec 2020

vóór 2016  17  37  -    -20 
2016  212  165  51  -4 
2017  1.199  553  860  -214 
2018  9.154  2.237  6.978  -61 
2019  12.273  2.563  9.940  -230 
2020  -    2.344  4.305  -   

Subtotaal Brand  22.855  7.899  22.134  -529 

IBN(E)R  150  -    150  -   
Schadebehandeling  200  -    200  -   

Ongevallen  38  12  -    26 

Totaal  23.243  7.911  22.484  -503 

In het afwikkelresultaat zijn begrepen een waterschade geleden in 2017 voor een bedrag van - € 239k, twee grote 
(herverzekerde) brandschades geleden in 2018 voor een bedrag van - € 136k en een brandschade geleden in 2019 
voor een bedrag van - € 316k.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

14.3  Afloopstatistiek Aandeel Herverzekeraar in Bruto Voorziening Schaden in (x € 1.000) 

Aandeel Te vorderen Aandeel Afwikkel
Schadejaar Herverz. per uitkeringen Herverz. per resultaat

01-jan in boekjaar 31-dec 2020

vóór 2016  -    -    -    -   
2016  -    -    -    -   
2017  -    -    -    -   
2018  8.300  1.656  6.780  136 
2019  7.520  -    7.836  316 
2020  -    575    

Totaal  15.820  1.656  15.191  452 

Het afwikkelresultaat heeft betrekking op twee grote brandschades geleden in 2018 en één grote brandschade 
geleden in 2019.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

14.4 Statistiek Afwikkelresultaat voor eigen rekening in (x € 1.000)

Boekjaar

Schadejaar 2020 2019 2018 2017 2016

vóór 2016 -20  -32  -14  50  28 
2016 -4  -1  67  96 
2017 -188  1  717 
2018 75  -136 
2019 86    

Totaal -51 -168 770 146 28

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

15 BEDRIJFSKOSTEN 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Acquisitiekosten 78 265
Beheers-, personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen 8.925 8.400
Bedrijfskosten 9.003 8.665

15.1 Acquisitiekosten 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Totaal acquisitiekosten 78 265

In de acquisitiekosten is een bedrag van 23 (2018: 39) aan betaalde provisie
voor tussenpersonen opgenomen. 

15.2 Beheers-, personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Personeelskosten 5.628 5.667
Afschrijving bedrijfsmiddelen (im)materiële vaste activa   78 75
Huisvestingskosten 314 256
Automatiseringskosten 827 643
Externe advieskosten 370 569
Kosten Programma Expeditie Donatus 892 524
Kosten externe accountant 194 177
Overige kosten 622 489

Totaal beheers-, personeelskosten; afschrijvingen bedrijfsmiddelen 8.925 8.400

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

Personeelskosten  2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Salarissen personeel en (oud-) bestuurders 2.930 2.614
Externe inhuur 710 696
Aan pensioenpremies personeel  1.061 971
Aan overige sociale lasten personeel 481 525
Overige kosten personeel  446 862

Totaal personeelskosten  5.628 5.668

2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Onder de personeelskosten is mede begrepen:   
Bezoldiging (oud-)bestuurders  
- Beloningen 438 686
- Pensioenen 289 191

Totaal bezoldiging (oud-)bestuurders   727 877

Het bestuur bestaat uit twee directieleden. Tot 1 februari 2020 is één van de twee
directiefuncties op interimbasis vervuld.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

Onder de overige kosten is mede begrepen:   

Bezoldiging Raad van Commissarissen en Ledenraad 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Vergoedingen en vacatiegelden Raad van Commissarissen 229 212
Vacatiegelden Ledenraad 27 35
Bezoldiging Raad van Commissarissen en Ledenraad 256 247

In 2020 waren er gemiddeld 50 mensen in dienst, 44 fte’s (in 2019 46 mensen, 41 fte’s).

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

16 OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN
2020 2019

(x € 1.000) (x € 1.000)

16.1 Opbrengsten uit deelnemingen  

Ontvangen dividend Onderlinge Verzekeringmaatschappij SOM U.A. 71 27

71 27

2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

16.2 Opbrengsten overige beleggingen  

Ontvangen dividend aandelenfondsen   213 461
Ontvangen dividend hypotheekfondsen   334 314
Ontvangen dividend vastgoedfonds 31 0
Rente obligaties 0 15

578 790

2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

16.3 Waardeveranderingen van beleggingen   

Herwaardering terreinen en gebouwen   0 0

0 0

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

 2020 2019
16.4 Gerealiseerd resultaat op beleggingen (x € 1.000) (x € 1.000)

Gerealiseerd resultaat bij verkoop aandelen 180 440
Gerealiseerd resultaat bij verkoop obligaties 77 0
Terugneming niet gerealiseerd resultaat bij verkoop aandelen -975 279
Terugneming niet gerealiseerd resultaat bij verkoop obligaties -48 0

Gerealiseerd resultaat bij verkoop participaties in hypotheekfondsen  0 6

Gerealiseerd resultaat bij verkoop aandelen in het boekjaar -766 725

Het gerealiseerde resultaat bij verkoop van aandelen en participaties in hypotheekfondsen 
resp. verkoop en aflossing van obligaties wordt bepaald op basis van het verschil tussen de 
opbrengstwaarde en de historische kostprijs. De terugneming van niet gerealiseerd resultaat 
bij verkoop van aandelen en participaties in hypotheekfondsen is feitelijk het als gerealiseerd 
resultaat verantwoorden van de tot en met het voorgaande boekjaar opgebouwde
ongerealiseerde resultaten bij verkoop van deze aandelen en participaties.

2020 2019
17 NIET-GEREALISEERDE WINST OP BELEGGINGEN (x € 1.000) (x € 1.000)

Niet-gerealiseerde winst op aandelen 3.639 6.058
Niet-gerealiseerde winst op obligaties 0 9

Niet-gerealiseerde winst op beleggingen 3.639 6.067

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

18 NIET-GEREALISEERD VERLIES OP BELEGGINGEN  2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Niet-gerealiseerd verlies op aandelen   -48 -65
Niet-gerealiseerd verlies op obligaties   0 0

Niet-gerealiseerd verlies op beleggingen   -48 -65

19 ANDERE BATEN 

De post andere baten betreft de baten uit assurantiebemiddeling. 

20 BELASTINGEN 2020 2019

Belastingdruk 

Nominaal 25,0% 25,0%
Effect uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie (fiscaal aftrekbaar) -19,7% -24,3%
Overige verschillen met fiscale winstberekening   0,0% 0,9%
Effectief 5,3% 1,6%

Het verschil tussen de effectieve en nominale belastingdruk wordt met name 
veroorzaakt door de uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie.

Ultimo verslagjaar zijn er geen voorwaarts te verrekenen compensabele verliezen.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

HONORARIA ACCOUNTANT 2020 2019
(x € 1.000) (x € 1.000)

Onderzoek van de jaarrekening 194 177
Andere controleopdrachten 0 0

194 177

Het onderzoek van de jaarrekening betreft eveneens de wettelijke controle op de verslagstaten 
ten behoeve van De Nederlandsche Bank.

21 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN   
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming 
en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder 
meer de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de bestuurders, de leden en de 
functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, 
diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020
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Ref

22 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

22.1 Wijziging Bestuur 
Per 1 februari 2020 is de heer C.H.N. Veenhof uitgetreden als statutair directeur.
Per 1 maart 2020 is de heer drs. R.O. Eigenhuis aangesteld als statutair directeur.

22.1 COVID-19 pandemie 
In 2020 en 2021 zal de ontwikkeling van het coronavirus een grote invloed hebben op de samenleving en de economie.
Donatus heeft een analyse uitgevoerd op de mogelijke gevolgen van deze pandemie op haar financiële positie en geconcludeerd  
dat haar kapitaalpositie voor het uitbreken van deze pandemie zodanig sterk is dat de daaruit voortvloeiende negatieve financiële   
gevolgen voldoende kunnen worden gedragen.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

Ondertekening  

Rosmalen, 7 april 2021

Namens de Directie:  

drs. A.G.F.J. van der Voorn, voorzitter 

drs. R.O. Eigenhuis

Namens de Raad van Commissarissen:   

drs. E.F.J. Duijsens, voorzitter
mr. C.J. Ensing, vice-voorzitter 
M. Boeser RA RV 
drs. J. Hol 
drs. E.C. van Vliet 
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OVERIGE GEGEVENS 

Statutaire bepalingen inzake bestemming resultaat na belastingen (batig saldo)
Artikel 27 lid 2 van de statuten luidt als volgt: 

Onverminderd hetgeen bij de polis is overeengekomen en met inachtneming van het in lid 1 bepaalde is de Vergadering van de Ledenraad 
bevoegd op voorstel van de Directie en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen te besluiten tot uitkering aan de leden bij wijze 
van premierestitutie van (een gedeelte van) het batig saldo blijkens de jaarrekening d.d. 7 april 2021, naar evenredigheid van de door de 
leden in het betreffende boekjaar verschuldigde en betaalde premies. Voorzover het batig saldo niet wordt aangewend voor dergelijke 
uitkeringen wordt het batig saldo toegevoegd aan de algemene reserve.      
 
De verdeling van het aldus voor uitkering aan leden bij wijze van premierestitutie in aanmerking komende batig saldo kan afzonderlijk worden 
toegepast op de onderscheiden soorten van verzekeringen en categorieën van verzekeringnemers, daarbij rekeninghoudend met toevoeging 
aan de algemene reserve waartoe de Vergadering van de Ledenraad, op voorstel van de Directie en onder goedkeuring van de Raad van 
Commissarissen, met betrekking tot zodanige verzekeringen en categorieën van verzekeringnemers heeft besloten.  
 
Artikel 27 lid 4 van de statuten vermeldt aanvullend:        

In de vergadering van de Ledenraad waar de vaststelling van de jaarrekening op de agenda staat wordt door de Ledenraad, op voorstel 
van de Directie en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, vastgesteld of er sprake is van een voornemen tot een voorlopige 
premierestitutie, en zo ja de hoogte van het bedrag daarvan. In een vergadering te houden in de tweede helft van het kalenderjaar stelt de 
Ledenraad, op voorstel van de Directie en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de voorlopig vastgestelde premierestitutie 
definitief vast, (waarbij zowel in positieve als in negatieve zin afgeweken kan worden van het voorlopig vastgestelde bedrag van de 
premierestitutie).
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Hotel Abdijhof, Thorn
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Vooral vanwege de vakkundigheid en liefde voor 
monumenten, de prettige communicatie en korte 
lijntjes zou ik Donatus zeker aanbevelen.

mevrouw Van Dommelen, Hotel Abdijhof, Thorn 
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KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 
ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: de Ledenraad en de Raad van Commissarissen van Onderlinge Waarborgmaatschappij 
Donatus U.A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en samenstelling van het vermogen van Onderlinge Waarborgmaatschappij 
Donatus U.A. (hierna: Donatus) per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Donatus te Rosmalen gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2020;
2 de winst-en-verliesrekening over 2020;
3 het kasstroomoverzicht over 2020; en
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Donatus zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige 
ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 
Aan: de Ledenraad en de Raad van Commissarissen van Onderlinge Waarborgmaatschappij 
Donatus U.A.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en samenstelling van het vermogen van Onderlinge Waarborgmaatschappij 
Donatus U.A. (hierna: Donatus) per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Donatus te Rosmalen gecontroleerd. 

De jaarrekening bestaat uit:

1 de balans per 31 december 2020;
2 de winst-en-verliesrekening over 2020;
3 het kasstroomoverzicht over 2020; en
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Donatus zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

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

Samenvatting

Materialiteit 

— Materialiteit van EUR 0,5 miljoen
— Materialiteit in %: 0,8%
— Materialiteit benchmark: eigen vermogen

Kernpunt

Waardering van de technische voorziening voor te betalen schaden

Oordeel

Goedkeurend

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de 
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 0,5 miljoen (2019: EUR 0,5 miljoen). Voor de 
bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het eigen vermogen (0,8%). 

Wij beschouwen het eigen vermogen als de meest geschikte benchmark, omdat het eigen 
vermogen het best de lange termijn horizon reflecteert, waarop Donatus stuurt en hiervan 
ook de solvabiliteitsratio is afgeleid. Deze ratio wordt door de gebruikers van de jaarrekening 
als belangrijk kengetal gezien voor de financiële positie van Donatus.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening 
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij hebben met de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de EUR 25.000 rapporteren aan hen alsmede kleinere 
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Onze focus op het risico van fraude en het niet voldoen aan wet- en regelgeving

Onze doelstellingen
De doelstellingen van onze controle op het gebied van fraude en het niet-naleven van wet- en
regelgeving zijn:

Met betrekking tot fraude:
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— het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de 
financiële overzichten die het gevolg is van fraude;

— het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden ter 
verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie; en

— het op passende wijze inspelen op fraude of vermoede fraude die tijdens de controle 
wordt geïdentificeerd.

Met betrekking tot het niet-naleven van wet- en regelgeving: 

— het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang in de 
financiële overzichten als gevolg van het niet-naleven van wet- en regelgeving; en

— het verkrijgen van een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid dat de 
jaarrekening als geheel, geen afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van 
fraude of fouten, rekening houdend met het toepasselijke wet- en regelgevingskader. 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude en het niet-
naleven van wet- en regelgeving berust bij de Directie, onder toezicht van de Raad van 
Commissarissen. We verwijzen naar het hoofdstuk risicomanagement van het jaarverslag 
waarin de risico-inschatting door de Directie is opgenomen.

Onze risicobeoordeling
Als onderdeel van onze risico-inschattingswerkzaamheden hebben wij frauderisicofactoren 
met betrekking tot frauduleuze financiële verslaglegging, het oneigenlijk toe-eigenen van 
activa en het risico op omkoping en corruptie in acht genomen. Samen met onze forensische 
specialisten hebben wij de frauderisicofactoren geëvalueerd om na te gaan of deze factoren 
duidden op een risico op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude. 

Daarnaast hebben we werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en
regelgeving die op Donatus van toepassing is en hebben we de Directie verzocht om 
inlichtingen te verstrekken omtrent de naleving van dergelijke wet- en regelgeving en hebben 
we correspondentie, indien van toepassing, met relevante vergunningverlenende en 
regelgevende autoriteiten geïnspecteerd. 

De potentiële impact van de geïdentificeerde wet- en regelgeving op de jaarrekening varieert 
aanzienlijk. 

Ten eerste is Donatus onderworpen aan wet- en regelgeving die direct van invloed is op de 
jaarrekening, inclusief belastingen en financiële verslaglegging (inclusief voor Donatus
specifieke wet- en regelgeving). Wij hebben de mate waarin aan deze wet- en regelgeving 
wordt voldaan vastgesteld als onderdeel van onze controlewerkzaamheden voor de 
relevante elementen in de jaarrekening en derhalve zijn er geen aanvullende 
controlewerkzaamheden nodig. 

Ten tweede is Donatus onderhevig aan diverse wet- en regelgeving waarbij niet-voldoen aan 
deze wet- en regelgeving indirect van invloed kan zijn op de jaarrekening ten aanzien van 
elementen verantwoord of toegelicht in de jaarrekening, of beide, bijvoorbeeld als gevolg van 
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het ontvangen van boetes of claims. Wij hebben de volgende categorieën geïdentificeerd als 
wetgeving die indirect, redelijkerwijs een materiële impact op de jaarrekening zou kunnen 
hebben:

— Wet op het financieel toezicht (Wft) inclusief de Europese Solvency 2 directives;

— Besluit prudentiële regels Wft (Bpr Wft);

In overeenstemming met de controlestandaarden hebben wij de volgende risico’s 
geïdentificeerd ten aanzien van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving die relevant 
zijn voor onze controle, inclusief de relevante veronderstelde risico's:

— opbrengstverantwoording, met betrekking tot de premieopbrengsten;

— het doorbreken de van de interne beheersingsmaatregelen door het management (een 
verondersteld risico);

— het verrichten van betalingen aan onjuiste begunstigden.

We hebben het veronderstelde frauderisico met betrekking tot de opbrengstverantwoording 
weerlegd. De belangrijkste stroom in de opbrengstverantwoording betreft de 
premieopbrengsten. Voor de premies geldt dat deze per verzekering gedurende het boekjaar 
grotendeels vast staat en er geen sprake is van het maken van belangrijke schattingen bij 
het bepalen van de premieopbrengsten.

Geïdentificeerde risico’s op het gebied van fraude en het niet voldoen aan wet- en 
regelgeving is besproken binnen het controleteam en wij bleven alert op aanwijzingen voor 
fraude en/of het niet-voldoen aan wet- en of regelgeving gedurende de controle. 

Bij al onze controlewerkzaamheden hebben we aandacht besteed aan het risico dat het 
management de interne beheersingsmaatregelen doorbreekt, inclusief een evaluatie naar 
aanwijzingen van mogelijke oneigenlijke beïnvloeding door het management, wat een risico 
op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude kan betekenen. We verwijzen 
naar het kernpunt van de controle, met hierin onze aanpak met betrekking tot hogere risico’s 
vanwege schattingen waarbij het management zich baseert op significante oordeelsvorming.

We hebben onze risico-inschatting en controleaanpak gecommuniceerd aan de Directie en
de Audit- en RisicoCommissie van de Raad van Commissarissen. Onze 
controlewerkzaamheden verschillen van een specifiek forensisch fraudeonderzoek, dat vaak 
een meer diepgaand karakter heeft.

Onze controlewerkzaamheden 
We hebben de volgende controlewerkzaamheden (niet uitputtend) uitgevoerd om in te spelen 
op de ingeschatte risico's: 

— We hebben de opzet en het bestaan getoetst van de interne beheersingsmaatregelen die 
de frauderisico’s dienen te mitigeren. In het geval van tekortkomingen in de fraude-
mitigerende interne beheersingsmaatregelen, hebben we aanvullende gegevensgerichte 
werkzaamheden verricht welke zijn ingericht aan de hand van onze risico-inschatting.
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— We hebben data-analyses uitgevoerd op journaalposten met een hoger risico en hebben 
de belangrijkste schattingen beoordeeld op mogelijke oneigenlijke beïnvloeding door het 
management inclusief het uitvoeren van retrospectieve beoordelingen van significante
schattingen van het voorgaande boekjaar. 

— Het beoordelen van zaken die zijn gerapporteerd via de internal audit-, compliance- en
risicomanagementrapportages en overige klachtenprocedures van Donatus.

— We hebben een zekere mate van elementen van onvoorspelbaarheid in onze 
controleaanpak opgenomen.

— We hebben de uitkomst van andere controlewerkzaamheden in overweging genomen en 
geëvalueerd of bevindingen, dan wel afwijkingen indicatief waren voor fraude of niet-
naleving van wet- en regelgeving. 

— We hebben controle-informatie verkregen met betrekking tot de naleving van die 
bepalingen van de wet- en regelgeving waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze 
een direct effect hebben op de bepaling van materiële bedragen en toelichtingen in de 
jaarrekening.

— We hebben rekening gehouden met het effect van feitelijke, vermoede of geïdentificeerde 
risico's van niet-naleving van wet- en regelgeving als onderdeel van onze procedures 
voor de daarmee samenhangende posten in de jaarrekening.

— In het licht van mogelijke risico’s op het gebied van belangenverstrengeling hebben wij 
nevenfuncties van de Directie en andere functies met mogelijke invloed van betekenis
geëvalueerd en hebben daarbij aandacht besteed aan de governance, inclusief relevante 
procedures alsmede naar verrichte betalingen.

— We hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd op gewijzigde en 
nieuw ingevoerde bankrekeningnummers.

Onze procedures om in te spelen op geïdentificeerde risico's op het gebied van fraude en het 
niet-naleven van wet- en regelgeving, hebben niet geleid tot een ‘kernpunt van de controle’.

We merken op dat onze controle niet primair is opgezet om fraude en het niet-naleven van 
wet- en regelgeving te detecteren en dat het management verantwoordelijk is voor de opzet 
van een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude, waaronder het voldoen aan wet- en regelgeving.

Indien de gevolgen voor de financiële overzichten van het niet-voldoen aan indirecte wet- en
regelgeving (onregelmatigheden) minder direct van invloed zijn op gebeurtenissen en 
transacties die in de jaarrekening tot uitdrukking komen, hoe minder waarschijnlijk het ook is 
dat de inherent beperkte controlewerkzaamheden, zoals vereist door de 
controlestandaarden, dit zouden identificeren. Bovendien bestaat er, zoals bij elke controle, 
een hoger risico op het niet-detecteren van onregelmatigheden indien deze het gevolg zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, opzettelijke onjuistheden, verkeerde 
representaties of de doorbreking van interne beheersmaatregelen.
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Het kernpunt van onze controle
In het kernpunt van onze controle beschrijven wij het onderdeel dat naar ons professionele 
oordeel het belangrijkst was tijdens onze controle van de jaarrekening. Het kernpunt van 
onze controle hebben wij met de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormt
geen volledige weergave van alles wat is besproken.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot het kernpunt bepaald in het 
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. 

De waardering van de technische voorziening voor te betalen schaden

Omschrijving
In de technische voorziening voor nog te betalen schaden van EUR 7,3 miljoen (2019:
EUR 7,4 miljoen) zijn reserveringen opgenomen voor (nog te verwachten) schaden. Bij de 
bepaling van deze voorziening worden door de Directie schattingen gehanteerd van 
onzekere toekomstige uitkomsten. De schattingen kunnen significante impact hebben op 
de uitkomst van de berekeningen van deze technische voorziening. Het betreft een 
complex en deels subjectief proces doordat belangrijke schattingen moeten worden 
gemaakt door het management en is daarom een kernpunt in onze controle. Bij de 
berekening worden verschillende bronnen en assumpties gebruikt. Tevens wordt rekening 
gehouden met de impact van het herverzekerde deel bij het bepalen van de 
(netto)voorziening voor te betalen schaden

Onze aanpak
Onze belangrijkste controlewerkzaamheden omvatten:

— het toetsen van de interne beheersmaatregelen (waaronder het toepassen van het 
vierogen-principe) die door Donatus zijn uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de 
voorziening nog te betalen schaden en de daarmee samenhangende 
toereikendheidstoets te waarborgen;

— het toetsen van de voorziening voor nog te betalen schaden aan de hand van intern 
opgestelde kwalitatieve en kwantitatieve analyses, waaronder de analyse van de 
uitloopresultaten;

— het doornemen van notulen van vergaderingen van de Directie en van de Raad van 
Commissarissen op gemelde schaden;

— het doorspreken van de grote en bijzondere schadedossiers en algemene 
ontwikkelingen in de schadelasten met de manager schadebehandelingen;

— toetsing van de normschadebedragen voor de schademeldingen van individueel 
beperkte omvang op basis van ervaringscijfers zoals beschikbaar bij Donatus;

— toetsing van de effectieve werking van geautomatiseerde beheersmaatregelen ten 
aanzien van de juistheid op de verwerking van schadeclaims en de uitbetaling 
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hiervan. Deze maatregelen waarborgen de juiste input voor de bepaling van de 
technische voorziening voor te betalen schaden en de betrouwbaarheid van de in de 
berekening opgenomen basisgegevens;

— evalueren van de uitkomsten van de beoordeling van de toereikendheid van de 
technische voorziening ultimo 2020 zoals uitgevoerd door de actuarieel functiehouder 
van Donatus;

— tevens zijn wij nagegaan of de toelichting op de technische voorziening voor te 
betalen schaden (noot 7 en 14) voldoet aan Titel 9 Boek 2 BW en RJ605.5.

Wij hebben actuarieel specialisten ingezet bij onze controlewerkzaamheden op de 
vaststelling en toetsing van de toereikendheid van de voorziening voor te betalen schaden. 
De actuariële specialisten hebben delen van de technische voorziening gecontroleerd op
basis van het evalueren van de totstandkoming van gebruikte schadedriehoeken. 
Aanvullend hebben de specialisten de door de directie gehanteerde assumpties 
geëvalueerd.

Onze observatie
Wij achten de door de Directie toegepaste methodiek en gehanteerde veronderstellingen 
voor de vaststelling van de voorziening voor bruto te betalen schaden evenwichtig is 
bepaald en achten de daaraan gerelateerde toelichting toereikend.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie.

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

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben een mindere diepgang dan
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De Directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
informatie die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Benoeming
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Wij zijn door de Raad van Commissarissen en de Ledenraad in 2014 benoemd als 
accountant van Onderlinge Waarborgmaatschappij Donatus U.A. voor de controle van het 
boekjaar 2014 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe accountant.

Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese 
verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van Organisaties van Openbaar Belang geleverd.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de Directie en de Raad van Commissarissen voor 
de jaarrekening
De Directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de Directie
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Directie noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Directie afwegen of Donatus in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsels moet de Directie de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de Directie het voornemen heeft om Donatus te liquideren 
of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De
Directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of Donatus haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van Donatus.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de controle van 
de jaarrekening is opgenomen in de bijlage bij deze controleverklaring. Deze beschrijving 
vormt onderdeel van onze controleverklaring.

Utrecht, 7 april 2021

KPMG Accountants N.V.

S. van Oostenbrugge RA

Bijlage:  
Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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Bijlage

Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de entiteit;

— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Directie en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

— het vaststellen dat de door de Directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of Donatus haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. 
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
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naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan de Audit- enRisicoCommissie op 
grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de 
wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang. De in 
die aanvullende verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze 
controleverklaring.

Wij bevestigen aan de Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische 
voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over 
alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 
en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen. 

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken 
die wij met de Raad van Commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze 
kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in 
buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het 
maatschappelijk verkeer is.

10
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— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
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Vanwege de prettige 
communicatie en het 
oplossingsgerichte meedenken 
kozen wij voor Donatus. 
Gelukkig hebben we nog geen 
beroep hoeven doen op de 
verzekering.

de heer Smit en mevrouw Blom,
Theaterkerk Hemels, Twisk




