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1. Delta Lloyd in 2012

1.1. Wie wij zijn
Delta Lloyd Groep is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke financiële dienstverlener. Wij 
hebben als doel: zekerheid bieden voor onze klanten, nu en in de toekomst.
Wij bieden een breed assortiment financiële producten en diensten op het gebied van onder meer 
verzekeringen, vermogensbeheer en bankieren aan consumenten, bedrijven en pensioenfondsen. Wij 
zijn actief met drie sterke merken: Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen.
De geschiedenis van Delta Lloyd Groep gaat terug tot een van de oudste levensverzekeraars op het 
Europese vasteland: Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, opgericht in Amsterdam in 
1807. Op dit moment zijn wij genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en NYSE Euronext Brussel.

Onze missie en ambitie

Delta Lloyd Groep biedt financiële zekerheid. Wij voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten 
en van de maatschappij en leveren duidelijke, betrouwbare en hedendaagse oplossingen. Zo creëert 
Delta Lloyd Groep waarde voor haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. 
Wij willen ons marktaandeel in Nederland en België vergroten. Dat doen wij vanuit een solide 
financiële positie, met een sterke focus op de lange termijn en geavanceerd risicomanagement. Op de 
middellange termijn willen wij tot de top drie op de Nederlandse verzekeringsmarkt behoren en tot 
de top vijf in België.

Wij hebben aparte doelstellingen voor duurzaam ondernemen. Het gaat hierbij in het bijzonder om 
integriteit, klantbelang, maatschappelijke betrokkenheid, goed werkgeverschap en milieu.
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Onze activiteiten

Staf
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België

Delta Lloyd 

Duitsland

Levensverzekeringen
Wij richten ons met het merk Delta Lloyd vooral op collectieve pensioenen, maar bieden via 
intermediaire distributie ook een breed scala aan levensverzekeringsproducten aan. Wij verkopen 
levensverzekeringen onder de merknaam ABN AMRO Verzekeringen via onze joint venture met ABN 
AMRO Bank in Nederland. Ook worden via ABN AMRO Verzekeringen individuele 
overlijdensrisicoverzekeringen onder de merknaam Florius verkocht. OHRA verkoopt 
levensverzekeringsproducten rechtstreeks aan vooral individuele klanten. In België verkopen wij 
individuele en collectieve levensverzekeringen onder het merk Delta Lloyd. Deze verzekeringen 
worden gedistribueerd via intermediairs en via het eigen netwerk van bankkantoren en verbonden 
bemiddelaars. 

Schadeverzekeringen
Wij verkopen – met name in Nederland – een breed assortiment schadeverzekeringsproducten voor 
zowel de particuliere als de zakelijke markt. De producten worden verkocht via intermediairs, 
makelaars, pools en volmachten (Delta Lloyd), bankkantoren en internet (ABN AMRO 
Verzekeringen), online verkooppunten en andere directe distributiekanalen (voornamelijk OHRA). 
Delta Lloyd bedient verschillende marktsegmenten, zoals vaartuigen, windmolenparken en 
technische installaties en productiefaciliteiten.

Bank
Hypotheken en banksparen staan centraal in ons Nederlandse bankbedrijf. Deze producten worden 
gedistribueerd via onze verkoopkanalen. In België bieden wij een volledig producten- en 
dienstenpakket aan via eigen bankkantoren en zelfstandige agenten. De groep maakt in Nederland 
gebruik van Amstelhuys (een 100%-dochteronderneming van Delta Lloyd NV) voor de productie van 
het merendeel van de woninghypotheekportefeuille en als financieringsvehikel.
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Asset management
Dit segment wordt gevormd door de activiteiten van Delta Lloyd Asset Management (waaronder ook 
Cyrte Investments) en het vermogensbeheer in verschillende bedrijfsonderdelen. Ons productaanbod 
omvat een reeks beleggingsfondsen voor institutionele en particuliere klanten (via Nederlandse 
retailbanken) en discretionaire mandaten voor institutionele klanten. De overige beleggingen 
betreffen institutioneel en particulier vermogen van derden. Binnen een aantal andere segmenten 
van de groep wordt ook vermogen beheerd.
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1.2. Bericht van de bestuursvoorzitter
Terugkijkend op 2012 kunnen we zonder meer stellen dat dit een moeilijk jaar was voor de financiële 
sector als gevolg van de economische onzekerheid. De markten waren volatiel en consumenten 
hielden de hand op de knip. Onze activiteiten werden echter het meest beïnvloed door de rente, die 
naar een historisch dieptepunt daalde. 

Anders dan gebruikelijk in onze sector, waarderen wij onze levenvoorzieningen tegen de geldende 
marktrente. Dit leidde tot een aanzienlijke verhoging van de voorzieningen ten behoeve van onze 
polishouders. De aanhoudende historisch lage rente heeft zo gevolgen gehad voor ons eigen 
vermogen en onze resultaten. Dankzij onze ons streven naar transparantie en prudentie zijn wij 
echter goed gepositioneerd voor de toekomst. 

In 2012 hebben wij, daar waar nodig, snel en pragmatisch actie ondernomen. Zo zijn de 
verlieslijdende internationale scheepvaartactiviteiten beëindigd en trekken wij ons geleidelijk terug 
van de markt voor WGA ER arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij hebben verder ons 
kostenbesparingsprogramma doorgezet en ons risicoprofiel verlaagd.

De grote belangstelling van beleggers voor de verkoop van het laatste belang van Aviva in Delta 
Lloyd, weerspiegelt het bredere vertrouwen in onze veerkracht en ons potentieel. 

Klantbelang centraal
Wij hebben ons marktleiderschap in nieuwe levens- en pensioenverzekeringen geconsolideerd en 
konden in 2012 diverse grote nieuwe contracten afsluiten. Onze pijplijn is nog steeds goed gevuld. 
Met de implementatie van de herziene IAS 19 voor pensioenregelingen zal de Nederlandse markt 
voor de overdracht van pensioenen waarschijnlijk verder verbeteren - vooral als de rente blijft stijgen. 
Ook de activiteiten van BeFrank, de eerste premiepensioeninstelling (PPI) in de Nederlandse markt 
op het gebied van beschikbare premieregelingen, zijn gegroeid. 

Deze progressie was voor een belangrijk deel te danken aan onze goede en brede mix aan 
distributiekanalen. Wij hebben deze kanalen in het afgelopen jaar verder versterkt door middel van 
nieuwe overeenkomsten met Deutsche Bank in Nederland en CRELAN (Landbouwkrediet/Centea) in 
België, terwijl de joint venture voor verzekeringen met ABN AMRO Bank verder is verstevigd.
Deze vooruitgang geeft aan dat onze benadering - het aanbieden van eenvoudige, vernieuwende en 
transparante producten - is wat klanten willen. Dit vormt de kern van onze benadering: wij doen al 
het mogelijke om te voorzien in de wensen en behoeften van onze klanten en stellen het klantbelang 
centraal. Wij denken dat we op de goede weg zijn en dit wordt ook door buitenstaanders bevestigd: 
volgens consultancybureau IG&H was Delta Lloyd wat betreft klantenservice in 2012 de beste 
aanbieder van zakelijke levensverzekeringen in Nederland. Hiervoor wil ik onze medewerkers 
bedanken. Dankzij hun inzet en toewijding is Delta Lloyd toonaangevend in klantenservice.
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Werken aan een betere samenleving
Via de Delta Lloyd Foundation zetten wij onze financiële deskundigheid in ten behoeve van de 
samenleving. In 2012 namen ruim 600 medewerkers als vrijwilliger deel aan projecten gericht op het 
geven van voorlichting over geldzaken aan volwassenen en kinderen, het verminderen van armoede 
en het voorkomen van schulden. 

In 2012 waren wij bij de eerste ondertekenaars (founding signatories) van de Principles for 
Sustainable Insurance van de Verenigde Naties. Wij onderschrijven de 10 principes van het Global 
Compact, die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze 
principes sluiten naadloos aan bij onze eigen visie op duurzaam ondernemen.

Onze inspanningen op dit terrein zijn erkend door de Dow Jones Sustainability Index. In 2012 was 
Delta Lloyd op grond van een beoordeling van duurzaamheidprestaties wereldwijd een van de hoogst 
scorende ondernemingen binnen de verzekeringssector. Dit brengt onze opname in deze 
vooraanstaande duurzaamheidindex een stapje dichter bij.

Politieke ontwikkelingen
De markten worden sterk beïnvloed door politieke ontwikkelingen en het is moeilijk te voorspellen 
wat ons in 2013 te wachten staat. In Nederland voorzien wij een verdere verslechtering van de 
woningmarkt als gevolg van de overheidsmaatregelen die dit jaar ingevoerd worden. Volgens ons zou 
de regering meer moeten doen om de consumentenbestedingen te verbeteren. Het geheel aan 
genomen maatregelen –hoewel in de goede richting- verzwakt het consumentenvertrouwen. 
Wij ontkennen niet dat de Nederlandse woningmarkt toe is aan verandering, maar de hervormingen 
moeten volgens ons wel op een zodanige wijze worden geïntroduceerd dat het besteedbaar inkomen 
op peil blijft en het risico dat huiseigenaren met een negatief eigen vermogen komen te zitten, wordt 
beperkt.

Een ander punt van zorg is de steeds strengere regelgeving. Op korte termijn kan dit gevolgen hebben 
voor de kredietverlening aan onze klanten en de woningmarkt schade toebrengen. Wij waren in 2012 
dan ook voorzichtig met het verstrekken van nieuwe hypotheken: de hypotheekproductie daalde met 
60%. Dit was overigens in lijn met de marktontwikkeling in Nederland. Onze strategie is er op gericht 
hypotheken te verstrekken met een laag risico en een redelijke marge.

Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van pensioenhervorming op de voet. Deze zullen ook 
gevolgen hebben voor Delta Lloyd wanneer ze in 2015 van kracht worden. Nog niet alle voorstellen 
zijn echter definitief. Een van de plannen betreft een verlaging van de pensioenopbouw van 2,15% in 
2014 naar 1,75% in 2015. Het wordt daarmee voor onze klanten moeilijker een goed pensioen op te 
bouwen. Een kleiner dan verwachte pensioenreserve kan gevolgen hebben voor de financiële 
zekerheid waarop mensen rekenen als zij met pensioen gaan. De vraag daarbij is: wie profiteert er 
van het geld dat wordt bespaard? Gaat dit naar de pensioenfondsen om de dekkingsgraad te 
verbeteren of naar de consument zodat deze op korte termijn meer te besteden heeft? 



Delta Lloyd Groep Samenvatting  2012 7

Delta Lloyd in 2012

Onafhankelijke toekomst
In januari 2013 heeft Aviva haar resterende belang in Delta Lloyd verkocht. Hierdoor zijn wij goed op 
weg om onze strategie als onafhankelijke onderneming ten uitvoer te brengen. Wij hebben een 
beursnotering gekregen in België en zijn opgenomen in de BEL20 index, dat geeft het belang van 
België aan als onze tweede thuismarkt. 
Wij hebben als doel: onze klanten zekerheid bieden, nu en in de toekomst. Wij denken dat wij goed 
zijn gepositioneerd om dit te doen en om te profiteren van een toekomstig herstel van de markt. Wij 
verwachten daarom ook in 2013 waarde te kunnen toevoegen op de voor ons belangrijke markten van 
leven, pensioen, schade en bancaire producten. 

Niek Hoek
Bestuursvoorzitter
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1.3. Overzicht
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1.4. Kerncijfers

Kerncijfers
(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld) 2012 2011 Mutatie
Bruto premie-inkomen¹ 4.651 5.358 -13%
Operationele kosten 782 840 -7%
Operationeel resultaat na belastingen en belang derden² 404 480 -16%
Resultaat (IFRS) na belastingen en belang derden -1.495 -183 n.m.
Internal rate of return van nieuwe Leven verkoop 8% 9% -1pp
COR 97,9% 97,0% 0,9pp
Eigen vermogen (exclusief belang derden) 2.306 3.866 -40%
IGD solvabiliteit Groep 177% 174% 3pp
Wettelijke solvabiliteit verzekeringsentiteiten 212% 206% 6pp
Group European Embedded Value 4.004 4.696 -15%
Life European Embedded Value 4.210 4.890 -14%
1) Exclusief beëindigde en in run-off geplaatste activiteiten

2) Aangepaste operationele kosten 2011, zie toelichting in jaarverslag 2012 paragraaf 5.1.7.3 Information per segment

Operationele en financiële doelstellingen
Resultaat 2012 Doelstelling

Prestaties
Internal rate of return 8% ≥ 9%
Combined ratio door de hele cyclus 97,9% ≤ 98%
Efficiency
Operationele kosten (in miljoenen euro) 782 < 820
Winstgevendheid
Operationeel rendement op eigen vermogen 10,5% 8-12%
Jaarlijkse groei netto operationeel resultaat -16% ≥ 3%
Kapitaal
IGD solvabiliteit Groep 177% > 160-175%
Jaarlijkse groei dividend per gewoon aandeel 0% ≥ 3%
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1.5. Resultaten
Wij hebben onze distributiekracht versterkt, ons marktleiderschap in het 
levensverzekeringensegment verstevigd en hebben besloten verlieslijdende activiteiten te beëindigen. 
Verder hebben wij gebruikgemaakt van onze uitstekende toegang tot de kapitaalmarkten en zijn wij 
onafhankelijk geworden van Aviva waardoor wij een volledig autonome beursgenoteerde 
onderneming zijn, met inmiddels ook een notering in België.

Marktklimaat
De financiële markten werden in 2012 gekenmerkt door volatiliteit. De onzekerheid over de toekomst 
van de eurozone, bezuinigingsmaatregelen van overheden, ongerustheid over de toestand van de 
Amerikaanse economie en angst voor een groeivertraging in China wierpen een schaduw over de 
wereldeconomie.

Tegen het eind van het jaar begon het vertrouwen onder beleggers te verbeteren en lieten de markten 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een herstel zien. De rente bleef echter op een historisch 
laagtepunt. Dit had directe gevolgen voor ons eigen vermogen en onze resultaten. Wij hebben in 2012 
€ 4,7 miljard extra gereserveerd voor onze polishouders omdat wij onze verplichtingen tegenover 
polishouders berekenen tegen de marktrente, die bijna is gehalveerd.

Financiële resultaten 
Wij boekten in 2012 volgens IFRS een nettoverlies van € 1.495 miljoen, vergeleken met een verlies 
van € 183 miljoen in 2011. De toename van dit verlies is te wijten aan het effect van de lage rente en 
de waardering van onze IFRS-balans op basis van marktwaarde. 

Onze conservatieve benadering komt tot uiting in de IFRS waarderingsregels op basis van 
marktwaarde. Wij waarderen onze voorzieningen voor levensverzekeringen, anders dan gebruikelijk 
in de sector, tegen de marktrente van 1,99% op het 10-jaarspunt. Hierdoor daalde het eigen vermogen 
van € 3,9 miljard per eind 2011 naar € 2,3 miljard. Deze afname kan voornamelijk worden 
toegeschreven aan het effect van de daling van de Collateralised AAA rentecurve op de waarde van 
onze verplichtingen. Dit negatieve effect werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging 
van de waarde van onze activa. Op basis van de meer conventionele waarderingsmethode die over het 
algemeen binnen de verzekeringssector wordt toegepast, zou het eigen vermogen na aftrek van 
belang van derden zijn uitgekomen op € 3,7 miljard.

Ons operationeel resultaat na belastingen kwam uit op € 404 miljoen, in lijn met de prognose die wij 
aan het eind van het derde kwartaal afgaven, tegenover € 480 miljoen in 2011. Wij hebben onze 
ambitieuze doelstelling om de kosten in 2012 te verlagen tot € 820 miljoen overtroffen. De kosten 
zijn in 2012 gedaald naar € 782 miljoen (-7%).
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Kostenniveau
(in miljoenen euro) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Operationele kosten 
(doelstelling) <1.000 <950 <900 <820 <790 <760

Operationele kosten (realisatie) 976 924 840 782 

Onder moeilijke marktomstandigheden daalde het totaal bruto premie-inkomen met 13% naar € 4,7 
miljard, maar op het gebied van nieuwe levens- en pensioenverzekeringen bleef Delta Lloyd Groep 
marktleider met € 401 miljoen aan ontvangen nieuwe premies (NAPI). 

Onafhankelijke toekomst
In juli 2012 maakte onze grootaandeelhouder Aviva bekend 25 miljoen aandelen (14,4% van alle 
gewone aandelen) via accelerated book building te zullen plaatsen bij institutionele beleggers. In 
verband met de grote belangstelling van beleggers werd dit aantal verhoogd naar 37,2 miljoen 
aandelen (21,4%). Door deze plaatsing werd het resterende belang van Aviva in Delta Lloyd Groep 
teruggebracht naar minder dan 20%. In januari 2013 heeft Aviva de resterende aandelen geplaatst bij 
institutionele beleggers. Ook deze plaatsing was ruim overtekend. De free float van de aandelen 
Delta Lloyd bedraagt nu ruim 99%.
Delta Lloyd Groep heeft sinds januari 2013 ook een notering aan NYSE Euronext Brussel. Sinds 18 
maart 2013 is Delta Lloyd Groep opgenomen in de belangrijkste Belgische index, de BEL20.

Distributiekracht versterkt
Het veranderende consumentengedrag heeft gevolgen voor het distributielandschap. In plaats van 
financieel adviseurs te gebruiken kiezen consumenten tegenwoordig vaker voor een rechtstreekse 
benadering: via het internet verzekeringsproducten onderzoeken, vergelijken en kopen. 
Delta Lloyd is goed gepositioneerd om in te spelen op de kansen die het veranderende 
consumentengedrag biedt. Dankzij onze sterke merken en multi-channelstrategie kunnen wij onze 
producten rechtstreeks aan consumenten verkopen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat hoogwaardig 
advies van intermediairs over complexe producten een toegevoegde waarde heeft voor particuliere en 
zakelijke klanten.

In België, waar solvabiliteitseisen naar verwachting zullen leiden tot versterkte consolidatie binnen 
de verzekeringssector, hebben wij vorig jaar de voorgenomen verkoop van onze schadeportefeuille 
aan Fidea aangekondigd. Voor de distributie van levensverzekeringen hebben wij een overeenkomst 
getekend met CRELAN. Dit sluit aan bij onze strategie om de levensverzekeringsactiviteiten in België 
uit te breiden, met name door distributie via lokale banken en rechtstreekse verkoop via het internet. 

Delta Lloyd Groep en Deutsche Bank zijn een overeenkomst voor 30 jaar aangegaan voor de 
exclusieve distributie van pensioenproducten aan klanten van Deutsche Bank via de labels van Delta 
Lloyd Groep. Onze joint venture BeFrank wordt de exclusieve partner van Deutsche Bank voor 
zakelijke klanten die geïnteresseerd zijn in het afsluiten van een collectieve pensioenregeling bij een 
premiepensioeninstelling (PPI). 

Klantbelang centraal
Wij zijn in 2012 de campagne ‘Vreemde Talen’ gestart om de transparantie en begrijpelijkheid van 
financiële producten te verbeteren. 
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Wij hebben daarbij vooral gelet op vereenvoudiging van onze (individuele) pensioenproducten. Mede 
hierdoor kwam Delta Lloyd als nummer 1 uit een onderzoek van consultancybureau IG&H onder 
pensioenverzekeraars in Nederland.

In ons Klantbelang Centraal programma ligt de nadruk op toegankelijkheid, begrijpelijke informatie 
en communicatie, luisteren naar klanten en verbeteringen naar aanleiding van feedback. Door betere 
dienstverlening is de klanttevredenheid in 2012 toegenomen.
Wij hebben het Keurmerk Klantgericht Verzekeren van de Stichting toetsing verzekeraars voor al 
onze labels behouden.

Duurzame waarde
In 2012 kwalificeerde Delta Lloyd Groep zich voor opname in Dow Jones Sustainability World Index 
en Dow Jones Sustainability Europe Index. Wij behaalden een goede score van 75 punten in de DJSI 
zelfevaluatie, vergeleken met een score van 69 in 2011. Hoewel wij niet formeel zijn opgenomen in de 
DSJI, zijn wij wel uitgeroepen tot één van de ‘hoogst scorende’ bedrijven in de verzekeringssector 
(‘2013 RobecoSAM Bronze Class’). In juni was Delta Lloyd een van de founding signatories van de 
Principles for Sustainable Insurance (PSI) van de Verenigde Naties. 
In 2012 werd ruim de helft (55%) van het totaal beheerd vermogen aangemerkt als verantwoorde 
belegging (2011: 54%). 

Goed werkgeverschap
Delta Lloyd Groep wil zijn werknemers een werkomgeving bieden waarin zij zich uitgedaagd en 
gewaardeerd voelen. Eind 2012 had Delta Lloyd Groep 5.276 vaste werknemers (FTE’s) in dienst, 2% 
minder dan eind 2011. Van dit aantal werken er 3.966 in Nederland, 1.110 in België en 200 in 
Duitsland.  
Diversiteit is een belangrijk onderwerp voor Delta Lloyd. Wij willen de balans tussen mannen en 
vrouwen in managementposities verbeteren, wat ervoor moet zorgen dat het aantal vrouwelijke 
managers in de bovenste bestuursposities stijgt tot ten minste 30%. In 2012 voldeed Delta Lloyd hier 
niet aan, al steeg het aantal vrouwelijke managers wel vergeleken met 2011 en wij verwachten dat dit 
aantal ook in 2013 zal toenemen. Delta Lloyd heeft zichzelf als doelstelling gesteld dat in 2015 het 
aantal vrouwelijke managers 35% moet zijn, het aantal vrouwelijke directeuren 25% en dat er een 
vrouwelijk lid van de Raad van Bestuur moet zijn. In sectie 4.5.4. van het jaarverslag is te lezen wat 
Delta Lloyd Groep doet om de diversiteit binnen het bedrijf verder te verbeteren.
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Segmenten
Leven
In 2012 daalde het bruto premie-inkomen Levensverzekeringen in België en Nederland met 18% ten 
opzichte van het recordjaar 2011. Delta Lloyd bleef echter marktleider in nieuwe pensioenen en de 
nieuwe productie die wij aantrokken, was winstgevend. 

De invoering van een nieuwe sterftetafel, AG2012, per eind 2012 had een effect van -7% op de 
wettelijke IGD solvabiliteit. Deze sterftetafel, die wordt gebruikt om de langleven voorziening te 
bepalen, is een betere weerspiegeling van de demografische opbouw van onze levenportefeuille. 

BeFrank
De portefeuille beschikbare premieregelingen van BeFrank, onze joint venture met BinckBank, is 
gegroeid en er werden het afgelopen jaar nieuwe contracten getekend. Inmiddels hebben 10.000 
werknemers een pensioenregeling via BeFrank. BeFrank heeft als eerste een pensioen-app 
geïntroduceerd. Hiermee kunnen klanten real-time inzicht krijgen in hun pensioen.

Schade
De commerciële prestaties van het schadeverzekeringsbedrijf waren in 2012 goed, maar schade had 
een moeilijk jaar mede door de lage rente en tegenvallende resultaten in de internationale 
scheepvaarttekening en de arbeidsongeschiktheidsmarkt(WGA ER). Het bruto premie-inkomen steeg 
licht van € 1,380 miljard in 2011 naar € 1,385 miljard in 2012. Wij hebben de verlieslijdende 
internationale scheepvaartactiviteiten in 2012 in run-off geplaatst. 

Het probleem rond WGA ER producten is sectorbreed, en wordt veroorzaakt door veranderende 
spelregels, te lage tarieven eneen hoger dan geplande instroom van gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
en een veel lagere uitstroom. Wij hebben maatregelen genomen om een einde te maken aan deze 
verliezen en zullen ons geleidelijk terugtrekken uit deze markt vanwege het niet-duurzame karakter 
van het business model en met het oog op de aanstaande wetswijzigingen met betrekking tot 
flexwerkers (2016).

Daarnaast hebben wij onze schadeverzekeringsportefeuille in België verkocht aan Fidea. Wij 
beschouwden deze activiteiten niet langer als kernactiviteiten en waren van mening dat de geringe 
omvang voortzetting niet rechtvaardigde. Verder hebben wij onze joint venture met Friesland Bank 
beëindigd na de overname van Friesland Bank door Rabobank. 

Bank
De lagere rentemarges hadden ook gevolgen voor ons bankbedrijf. De marges in het hypotheekbedrijf 
waren goed, maar het aantal nieuwe hypotheken daalde ten opzichte van 2011 met 60%. Dit was in 
lijn met de marktontwikkeling in Nederland. Ook in België kromp de hypotheekportefeuille doordat 
de voorkeur werd gegeven aan marge boven volume. Onze hypotheekportefeuille is van goede 
kwaliteit en de betalingsachterstanden zijn minimaal. De groei van belastingvriendelijk banksparen 
bleef op peil in 2012 en de saldi banksparen namen met 46% toe.



Delta Lloyd Groep Samenvatting  2012 14

Delta Lloyd in 2012

Asset management
Het operationeel resultaat van het segment Vermogensbeheer is gestegen, ondanks een beperkte 
uitstroom van gelden in 2012. Een aantal externe institutionele mandaten stroomde uit naar index 
mandaten elders, dit werd slechts ten dele gecompenseerd door instroom in onze retail fondsen. De 
stijging van het operationeel resultaat was te danken aan hogere prestatievergoedingen, hogere 
inkomsten uit treasury-activiteiten en lagere kosten. Het totaal beheerd vermogen groeide met 7% 
naar iets meer dan € 79 miljard per 31 december 2012. 

Overige activiteiten
Het segment Overige activiteiten bestaat met name uit holdingkosten (overhead), rentelasten, het 
resultaat van Amstelhuys en de (run-off) zorgbedrijven. Het operationeel resultaat van dit segment 
steeg dankzij een lager voorzieningenniveau en lagere pensioenlasten, een verbetering van het 
resultaat van de zorgbedrijven en hogere ontvangen vergoedingen en provisiebaten voor 
zorgverzekeringsproducten van OHRA.
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1.6. Het aandeel Delta Lloyd in 2012
Het aandeel Delta Lloyd ontwikkelde zich in 2012 ongeveer in lijn met dat van de andere Nederlandse 
financials, maar bleef sterk achter bij de als benchmark gehanteerde AEX-index (+2,8% tegenover 
+9,7%). 

Het jaar werd gekenmerkt door de zogenaamde ‘Aviva overhang’: de markt ging ervan uit dat Aviva 
haar aandelen in Delta Lloyd op de markt zou brengen, en dit zette de koers van het aandeel onder 
druk. Na de succesvolle plaatsing van 37 miljoen aandelen Delta Lloyd door Aviva in juli herstelde de 
koers zich, maar tegen het eind van het jaar verloor het aandeel weer terrein. Beleggers waren bang 
dat Aviva haar resterende belang in Delta Lloyd begin 2013, na afloop van de gesloten periode, ook 
zou verkopen. Aviva bood op 8 januari 2013 daadwerkelijk haar resterende aandelen te koop aan. 

Het aandeel Delta Lloyd steeg in 2012 met 2,8%, van € 11,97 naar € 12,34 (waarbij de slotkoers 2011 
van € 13,00 is gecorrigeerd voor € 0,61 slotdividend 2011 en € 0,42 contant interimdividend 2012). 
Het handelsvolume (aantal verhandelde aandelen x koers) van het aandeel Delta Lloyd steeg ten 
opzichte van 2011 met 7% tot meer dan € 200 miljoen per maand, ondanks een daling van het 
volume en de liquiditeit van de markt. De toename van het handelsvolume voor het aandeel Delta 
Lloyd hield met name verband met de uitbreiding van de free float met 37% door de verkoop van het 
aandelenpakket door Aviva halverwege het jaar. 

Er zijn 20 analisten (2011: 19) die het aandeel Delta Lloyd volgen. Ook krijgen sustainability rating 
agencies steeds meer belangstelling voor Delta Lloyd en krijgen wij steeds meer erkenning voor onze 
inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Cijfers per aandeel
In euro, op basis van totaal aantal uitstaande aandelen per 31 december 2012 2011 
Hoogste (8 februari, 8 februari) 14,91 19,88
Laagste (13 juni, 23 september) 9,32 9,96
Slotkoers (31 december) 12,34 13,00 
Beurswaarde Delta Lloyd Groep (in miljoenen euro) 2.180 2.218 
Resultaat (IFRS) na belastingen en belang derden -8,53 -1,08
Operationeel resultaat na belastingen en belang derden 2,31 2,84
Eigen vermogen 13,16 22,88
Group European Embedded Value 22,85 27,80 
Rendement eigen vermogen 10,5% 10,4%
Slotkoers / Operationeel resultaat na belastingen en belang derden (K/W verhouding) 5,34 4,58
(Voorgesteld) dividend (inclusief betaald interim dividend) 1,03 1,03

Op 15 maart 2013 heeft NYSE Euronext Global Index Group aangekondigd dat het aandeel Delta 
Lloyd gehandhaafd wordt in de AMX, met een weging van 8,9% effectief per 19 maart (was 6,4%). 
Voor de opname in de BEL20 index per 18 maart 2013 geldt een indicatieve weging van 3,5%.
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Algemene vergadering van aandeelhouders 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats in het Mövenpick Hotel in Amsterdam op 
23 mei 2013. Nadere bijzonderheden zullen bekendgemaakt worden via www.deltalloydgroep.com.

Aandelenkapitaal per 31 december 2012

Stemrechten Gewone 
aandelen (stuks)

Gewone 
aandelen (%)

Preferente 
aandelen A (stuks)

Preferente 
aandelen A (%)

Vrij verhandelbaar 74,9% 140.938.953 79,7% - 0,0%
Fonds NutsOHRA 6,9% - 0,0% 13.021.495 100,0%
Aviva 18,2% 34.288.795 19,4% - 0,0%
Ingekochte 
aandelen 0,0% 1.543.123 0,9% - 0,0%

Totaal 100,0% 176.770.871 100,0% 13.021.495 100,0%

Dividend 2012 stabiel
Delta Lloyd Groep stelt voor om op basis van het behaalde operationeel resultaat na belastingen en 
belang derden, evenals in 2011, € 1,03 per gewoon aandeel over geheel 2012, zijnde € 180,6 miljoen, 
uit te keren als dividend ten laste van de vrij uitkeerbare reserves. Het totaal uitgekeerde 
interimdividend over 2012 bedraagt € 0,42 per gewoon aandeel. Aandeelhouders die kiezen voor 
uitkering van dividend in aandelen, ontvangen een premie van 4%. Het uit te keren slotdividend voor 
2012 komt hiermee uit op € 0,61 per gewoon aandeel. 

Delta Lloyd Groep heeft sinds de beursgang in 2009 ieder jaar dividend uitgekeerd. Dit beleid sluit 
aan bij onze ambitie: de groep wil een betrouwbare beursgenoteerde onderneming zijn met een 
stabiel dividendbeleid. Het dividend onderstreept het belang dat wij hechten aan onze 
aandeelhouders. In de stakeholderbenadering heeft de aandeelhouder als kapitaalverschaffer een 
belangrijke rol in de continuïteit van Delta Lloyd Groep.

1.7. Vooruitzichten 2013
Delta Lloyd Groep is goed gepositioneerd voor de toekomst. Ons solide bedrijf en sterke basis moeten 
bescherming bieden tegen verdere ongunstige economische ontwikkelingen en ons in staat stellen te 
profiteren van marktherstel zodra dit zich aandient. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zullen 
wij hierdoor onze positie in levensverzekeringen, pensioenen, schadeverzekeringen en beheerd 
vermogen kunnen uitbreiden.

Gegeven het huidige volatiele klimaat hebben wij maatregelen genomen om de veerkracht van ons 
bedrijf te verbeteren. Zo hebben we onze organisatie vereenvoudigd, de kosten verlaagd, onvoldoende 
presterende activiteiten afgestoten en onze solvabiliteit versterkt. De scherpe kostendoelstellingen 
voor 2013 en 2014 hebben wij gehandhaafd en wij streven onverminderd naar verhoging van zowel 
ons operationeel resultaat als het dividend met ten minste 3% per jaar.

Onze beleggingsportefeuille en ons risicobeheer zijn zodanig ingericht dat wij kunnen profiteren van 
een herstel van de financiële markten en van de economie als geheel. Maar ook als de macro-
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economische omstandigheden niet veranderen, kan Delta Lloyd Groep in 2013 een goed resultaat 
behalen. 

Delta Lloyd Groep hecht veel waarde aan een transparante waardering op basis van marktwaarde. 
Deze waarderingsmethode geeft onze feitelijke financiële positie weer en stelt ons in staat om, indien 
noodzakelijk, snel en direct actie te ondernemen en zo het hoofd te bieden aan economische 
turbulentie. Door deze combinatie van zorgvuldigheid en transparantie kunnen wij ons groeiende 
klantenbestand, onze medewerkers en onze aandeelhouders zekerheid bieden. 

Wij verwachten dat de economische omstandigheden in 2013 moeilijk blijven. Daarnaast staan wij 
ook bloot aan externe factoren, zoals het uiteindelijke regeringsbeleid over pensioenhervormingen en 
de hypotheekmarkt. Wij volgen de ontwikkelingen op deze gebieden dan ook op de voet en blijven 
voorzichtig met het verstrekken van nieuwe hypotheken. Wij richten ons daarbij vooral op 
hypotheken met een lage loan-to-value (verhouding tussen hypotheekschuld en waarde van de eigen 
woning) en hypotheken met nationale hypotheekgarantie (NHG). 

Wij zullen de strategische opties voor onze Duitse activiteiten die in run-off staan blijven 
onderzoeken. Als duurzame financiële dienstverlener staat het klantbelang bij ons centraal. Wij 
willen de klanttevredenheid in 2013 verder verbeteren en het keurmerk Klantgericht Verzekeren in 
2013 en daaropvolgende jaren behouden.

Wij blijven streven naar opname in de Dow Jones Sustainability Index en naar het toepassen van 
milieu-, maatschappelijke en governance principes bij onze dagelijkse activiteiten. Ook zetten wij ons 
binnen onze kernmarkten in voor financiële zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities.

In januari 2013 hebben wij een cross-listing van onze aandelen in België aangekondigd. Hiermee 
onderstrepen wij het belang dat wij hechten aan deze tweede thuismarkt en versterken we onze 
aanwezigheid in deze markt. Het draagt daarnaast bij aan de diversificatie van ons 
aandeelhoudersbestand en biedt een bredere toegang tot de kapitaalmarkten, zonder dat dit gepaard 
gaat met een significante toename van de kosten.

Raad van Bestuur
Niek Hoek, voorzitter
Paul Medendorp
Emiel Roozen
Onno Verstegen
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1.8. Case: Verzekeren is een kwestie van vertrouwen

Bij Delta Lloyd staat het klantbelang centraal. Soms horen wij verhalen van klanten die ons diep 
raken en die laten zien dat wij als verzekeraar, wanneer het erop aankomt, echt hulp kunnen bieden.
Neem bijvoorbeeld de oudere dame die met onze schadebehandelaar Frans van der Linden belde 
nadat zij op straat was overvallen. Haar belagers hadden niets gestolen, maar wel was haar bril kapot 
en was ook haar jas gescheurd. Frans was volgens de regels niet verplicht om schade uit te keren. 
Maar deze mevrouw had niet lang daarvoor haar man verloren en was zo overstuur door wat er was 
gebeurd, dat hij besloot dat toch te doen. Zij was al 30 jaar een trouwe klant en had nog nooit schade 
geclaimd. Frans weet dat verzekeren soms een kwestie is van vertrouwen tussen ons en onze klanten.

Bij verzekeren gaat het ook om het opbouwen van een langdurige relatie. Technisch adviseur Alfons 
Lossie van het Expertise Schade Center heeft zo’n relatie opgebouwd met de directie van een 
fineerbedrijf dat bij Delta Lloyd is verzekerd. Toen Alfons voor het eerst deze fabriek bezocht, zag hij 
tot zijn verbazing overal stukken fineer liggen die niet meer werden gebruikt, samen met gewoon 
afvalmateriaal. Hij wees de directeur op de grote risico’s die dit opleverde. In de jaren daarna vond 
een reorganisatie plaats en werden veiligheid en productie verbeterd. Ook de relatie tussen Alfons en 
de bedrijfsleiding werd steeds beter. Toen een concurrent een veel lagere premie aanbood, dacht 
Alfons dat hij zijn klant kwijt was. Maar de directeur liet weten dat hij de prijs niet zo belangrijk 
vond; hij waardeerde juist de relatie met Alfons en het feit dat zijn bedrijf zo’n succes had mede 
dankzij het advies van Alfons destijds. 

Deze verhalen laten zien dat verzekeren niet alleen een kwestie is van schade uitkeren, maar dat wij 
mensen en bedrijven ook op persoonlijk vlak kunnen helpen.
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2. Goed ondernemingsbestuur

2.1. Bericht van de Raad van Commissarissen
De marktomstandigheden waren in 2012 opnieuw moeilijk. De economische en financiële crisis laat 
ook in de verzekeringssector zijn sporen na. Voor Delta Lloyd was het dan ook een lastig jaar. Met 
name de voortgaande sterke rentedaling had een belangrijk effect op onze bedrijfsvoering en zette 
onze resultaten onder druk. Dit bepaalde, in combinatie met een stringent risicomanagementbeleid, 
in hoge mate de managementagenda van de Raad van Bestuur én de toezichtagenda van de Raad van 
Commissarissen.

Belangrijke onderwerpen in 2012

In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen zijn alle reguliere onderwerpen besproken. 
Een belangrijke plaats was ingeruimd voor de bespreking van de financiële resultaten van de 
onderneming. Daarbij werd niet alleen veel aandacht geschonken aan de diverse prestatieindicatoren, 
maar ook aan het goed informeren van de beleggingswereld en andere stakeholders.
De Raad van Commissarissen heeft verder in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen.

A) Realisatie van ondernemingsdoelstellingen
De Raad van Commissarissen heeft intensief met de Raad van Bestuur overlegd over de 
ontwikkelingen op de financiële markten en hoe daarop moest worden gereageerd. Het verminderen 
van de risico's, het verbeteren van de marges en een intensief kostenbesparingsprogramma waren 
hierin hoofdpunten. Vooral de verdere daling van de rente beïnvloedde onze bedrijfsresultaten. De 
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doelstelling van de groei voor het operationeel resultaat kon hierdoor niet worden gerealiseerd. De 
eerdere keuze van Delta Lloyd Groep om, in afwijking van hetgeen in Nederland nog gebruikelijk is, 
zijn bezittingen en verplichtingen bijna volledig tegen marktwaarde te waarderen, had aanzienlijke 
negatieve gevolgen voor het IFRS-resultaat. 

De Raad van Commissarissen constateerde dat ondanks de dalende rente de kwaliteit van de 
kapitaalspositie van Delta Lloyd Groep stevig blijft. Het beleid van de Raad van Bestuur om marge 
boven volume te stellen, strak te sturen op solvabiliteit en onder nerveuze marktomstandigheden 
toch de strategische positie op de lange termijn als baken te kiezen, wordt door de Raad van 
Commissarissen ondersteund.

Het geheel van 2012 overziend, vindt de Raad van Commissarissen dat Delta Lloyd Groep veerkracht 
heeft getoond in de reactie op de huidige omstandigheden en de daarmee gepaard gaande druk op de 
resultaten. Dat versterkt ons vertrouwen in het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen voor de 
lange termijn ten aanzien van bedrijfsresultaten, operationele winstgevendheid en kapitaal- en 
risicomanagement.

B) Risicomanagement
Het verdienmodel van Delta Lloyd Groep is gebaseerd op het aangaan én beheersen van een breed 
spectrum aan risico's in relatie tot het toekomstig rendement. Risicomanagement is een kernactiviteit 
en is als zodanig ingebed in de gehele organisatie en bedrijfsvoering.

De belangrijkste risicodocumenten worden op de agenda van de plenaire vergaderingen van de Raad 
van Commissarissen geplaatst. De voorbereidende bespreking van het risicomanagement en de 
bijbehorende documenten vindt plaats in de Risk Committee. Hier worden ook de opzet en de 
werking van interne risicocontrolesystemen besproken. 

De Raad van Commissarissen heeft vorig jaar zorgvuldig gekeken naar de toegenomen risico's in de 
markten van Delta Lloyd en de consequenties daarvan voor de onderneming. Risicobereidheid en -
beheersing kregen daarom bij de Raad nog meer aandacht dan in de voorgaande jaren. De Raad heeft 
het beleid van de Raad van Bestuur op deze punten kritisch gevolgd en getoetst. 

De meeste aandacht besteedde de Raad van Commissarissen in 2012 aan de gevolgen van de 
ontwikkelingen op de financiële markten en maatregelen om deze gevolgen te verminderen. 

De consequenties van een mogelijk uiteenvallen van de eurozone zijn onderzocht en besproken aan 
de hand van scenario's. De conclusie was dat Delta Lloyd Groep goed is voorbereid op mogelijke 
gebeurtenissen, maar dat de snel veranderende omstandigheden, gezien de mogelijk aanzienlijke 
effecten, nauwgezet moet worden gevolgd. 

Een ander belangrijk thema in 2012 was de wijze waarop de risicomanagementfunctie is ingebed in 
het ondernemingsbestuur en hoe die functie kan worden versterkt. Hierover heeft de Risk Committee 
en vervolgens de plenaire Raad intensief overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. 
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De Raad van Commissarissen is tot de algehele conclusie gekomen dat de Raad van Bestuur in het 
risicomanagementbeleid de juiste risico en rendementsafwegingen heeft gemaakt en een goed 
werkend risicomanagementsysteem heeft ingericht.

C) Duurzaamheid
De Raad van Commissarissen heeft speciale aandacht besteed aan duurzaamheid. Hierbij kwamen 
met name de volgende aspecten aan de orde.

- Strategie
Op een aparte strategiedag heeft de Raad van Commissarissen bezien in hoeverre de strategie 
aanpassing behoeft. Drie thema’s stonden centraal:

 wat heeft 2012 ons geleerd voor onze strategie?;
 het verdienmodel in de toekomst; en
 strategische opties voor fusies en overnames.

De conclusie was dat de hoofdlijnen van de eerder bepaalde strategie voor 2010-2015 ongewijzigd 
blijven. In de discussie werd een aantal aanvullende accenten gezet:

 efficiëntie in de operationele processen;
 verbetering van de technische resultaten;
 investeren in Delta Lloyd Groep als kennisbedrijf en meer aandacht voor het innovatiebeleid; 

en
 investeren in data intelligence en social media.

- Vertrouwen
Ook in 2012 heeft de Raad van Commissarissen intensief met de Raad van Bestuur gesproken over 
maatregelen om het vertrouwen in de verzekeringssector in het algemeen en in Delta Lloyd Groep in 
het bijzonder te versterken. Een voorbeeld hiervan vormde de bespreking van het concernbrede 
project Klantbelang Centraal. In elke vergadering van de Raad is een update gegeven van de stand 
van zaken. De Raad toetste de voortgang van het productgoedkeuringsproces en het 
productrevisieproces aan de daarvoor gemaakte afspraken (onder andere de doelstelling dat alle 
producten eind 2012 onder de loep moesten zijn genomen). De uitkomsten van de beoordeling door 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de vergelijking met de concurrenten op dit punt is door 
de Raad gevolgd. De Raad stelt op basis van de uitkomsten met tevredenheid vast dat Delta Lloyd 
Groep zich door de maatregelen in de afgelopen jaren positief onderscheidt. Het belang dat de Raad 
van Commissarissen stelt in klantvertrouwen en -tevredenheid komt ook tot uitdrukking in het feit 
dat deze aspecten sinds 2011 als criterium zijn opgenomen in de variabele beloning van het 
management.

- Diversiteit
De Raad van Commissarissen heeft zelf het initiatief genomen om dit onderwerp te agenderen. 
Daartoe heeft de Raad een notitie opgesteld met een twintigtal vragen. Deze zijn vervolgens aan de 
Raad van Bestuur ter beantwoording voorgelegd. De Raad van Commissarissen is positief over de 
vele initiatieven die binnen Delta Lloyd Groep op het gebied van diversiteit zijn en worden 
ondernomen. De directies binnen Delta Lloyd Groep hebben diversiteitsdoelstellingen gekregen voor 
de benoeming van vrouwen. In de discussie werd onder andere geconcludeerd dat het van belang is 
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om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de onderliggende maatschappelijke en organisatiegebonden 
factoren die kennelijk bepalend zijn bij keuzes van vrouwen (én mannen) bij het wel of niet zetten van 
carrièrestappen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zullen in 2013 deze 
verdiepingsslag maken.

D) Andere specifieke onderwerpen
De Raad van Commissarissen heeft in 2012 ook de volgende specifieke punten besproken:

 Dividend. De Raad van Commissarissen heeft de betaling van het slotdividend over 2011 en 
de vaststelling van het interimdividend over 2012 getoetst. 

 Exit Delta Lloyd Duitsland. Delta Lloyd Groep heeft zich teruggetrokken uit de 
onderhandelingen over de voorgenomen verkoop van de Duitse activiteiten aan Nomura. De 
strategische mogelijkheden in Duitsland worden nu verder onderzocht. 

 Belang van Aviva. Conform het eerder uitgesproken voornemen heeft Aviva het belang in 
Delta Lloyd verminderd tot 19,4% per jaareinde 2012. In januari 2013 is het laatste gedeelte 
van de aandelen door Aviva verkocht. 

 Internationale scheepvaartverzekering. In 2012 besloot Delta Lloyd om de volmachttekening 
in de internationale scheepvaartverzekering te beëindigen. Dit bleek door een te hoog 
risicoprofiel een verlieslatende activiteit te zijn.

 De WGA-ER portefeuille. Deze heeft te maken met oplopende claims en hiervoor moest een 
additionele voorziening worden genomen. Dit is een brancheprobleem in relatie tot het 
beleid van de overheid op dit punt, maar heeft wel een materiële impact op de resultaten. 
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Samenstelling van de Raad van Commissarissen

In de eerste helft van 2012 is commissaris Andrew Moss afgetreden als gevolg van zijn vertrek als 
CEO van Aviva. Het aantal kandidaten dat Aviva mocht voordragen voor benoeming als lid van de 
Raad van Commissarissen is later in het jaar, toen Aviva haar belang in Delta Lloyd verminderde, 
afgenomen van twee naar één. De Raad van Commissarissen heeft besloten om deze vacature niet in 
te vullen en het ledental op acht te bepalen.

Begin 2013 heeft Aviva door de verkoop van het resterende deel van de aandelen in Delta Lloyd ook 
het recht verloren om één kandidaat voor te dragen voor benoeming als lid van onze Raad. De 
zittende commissaris, Patrick Regan, is vervolgens op verzoek van de Raad van Commissarissen 
aangebleven als onafhankelijk lid van de Raad.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2012 is Jean Frijns als lid van de Raad van 
Commissarissen benoemd. Pamela Boumeester heeft in de tweede helft van 2012 haar vertrek als lid 
van onze Raad per 1 april 2013 aangekondigd. In april 2013 treedt zij toe tot de RvC van Ziggo. Zij is 
negen jaar lid van onze Raad geweest.

In 2012 is de samenstelling van de commissies gewijzigd. Iedere commissaris is nu lid van twee 
commissies (die elk uit vier leden bestaan). Met uitzondering van de twee door Aviva voorgedragen 
commissarissen waren alle leden van de Raad van Commissarissen ‘onafhankelijk van de 
onderneming’ in de betekenis van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen in 2012

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2012 zevenmaal plenair. Verder waren er buiten de 
vergaderingen ook vaak vele informele contacten tussen individuele commissarissen. Er was geen 
sprake van frequente afwezigheid van één of meer commissarissen. De voorzitter van de Raad van 
Commissarissen heeft tussentijds intensief persoonlijk contact gehad met de voorzitter van de Raad 
van Bestuur.

Permanente educatie

In het kader van permanente educatie heeft de Raad van Commissarissen deelgenomen aan 
verschillende modules:

1. Financiële rapportage, risico’s & controlemaatregelen en Solvency II;
2. Assurance & In Control Statement en prestatiemeting, zachte controlemaatregelen, 

financieel gedrag;
3. Financiële rapportage, management control en inzicht in financiële markten en 

producten; 
4. Ontwikkelingen in de financiële sector en bij verzekeraars en banken in het bijzonder;
5. Verdiepingsslag Audit en Risk Committee; en
6. Klantbelang Centraal.
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Commissies van de Raad

Audit Committee
De Audit Committee kwam in 2012 vijf keer bijeen. De commissie heeft vanzelfsprekend veel 
aandacht besteed aan de periodieke financiële rapportages, accountantsrapporten, actuariële 
analyses, het controleraamwerk en interne auditrapporten. De sterke daling van de rente en het effect 
daarvan op de resultaten kreeg in de Audit Committee ook veel aandacht. In dit verband heeft de 
Audit Committee aangedrongen op het inzichtelijk maken van de effecten van de door Delta Lloyd 
Groep gekozen waarderingsmethoden in vergelijking met de in de markt meer gebruikelijke 
traditionele waarderingsmethoden. 

De overige onderwerpen die de Audit Committee heeft besproken omvatten de ontwikkeling van het 
operationeel resultaat inclusief LTIR, vermogenspositie, dividendvoorstellen, het verminderen van de 
blootstelling aan verschillende landen (niet alleen uit Zuid-Europa), het toepassen van een nieuwe 
sterftetabel, frauderisico’s en marges. Vanzelfsprekend werden ook de verkoop van Delta Lloyd 
Duitsland, de WGA ER markt en het in run-off plaatsen van de verlieslatende internationale 
scheepvaartactiviteiten uitgebreid en kritisch besproken in de Audit Committee.

Risk Committee
Deze commissie kwam dit jaar vijf keer bijeen. Hierin werden de specifieke 
risicomanagementonderwerpen behandeld, zoals het Risk Management Framework, Group Risk 
Appetite Statement, Financial Risk Report, het ORSArapport, de resultaten van interne 
controlemaatregelen en Wft rapportages. Bijzondere aandacht is besteed aan de risico's die zijn 
verbonden aan de renteontwikkeling, de schuldencrisis en de hypotheek- en vastgoedmarkt. 

Remuneration Committee
Deze commissie kwam in 2012 vier keer bij elkaar. Tot de vaste taken van de Remuneration 
Committee behoren de beoordeling van de realisatie van de prestatiedoelstellingen van de Raad van 
Bestuur en het opstellen van doelstellingen voor de variabele beloning korte termijn en lange termijn. 
De Remuneration Committee bespreekt ook de evaluatie van het beloningsbeleid op de diverse 
managementniveaus. De conclusie was onder andere, dat er bij Delta Lloyd geen excessieve variabele 
beloning wordt betaald. In februari 2013 heeft de Raad van Commissarissen, op advies van de 
Remuneration Committee, besloten de variabele beloning van de Raad van Bestuur met 50% te 
korten vanwege de financiële prestaties van Delta Lloyd Groep. De Raad van Bestuur heeft besloten 
de variabele beloning 2012 voor management en directie met ten minste 50% te verlagen.

Nomination Committee
De Nomination Committee kwam in 2012 vijf maal bijeen. Tot de vaste taken behoren het 
evaluatieproces van de Raad van Commissarissen, het beoordelen van de Raad van Bestuur, de 
voorbereiding van benoemingen en het bewaken van de corporate governance. De commissie heeft 
ook de samenstelling van de commissies van de Raad besproken naar aanleiding van de verkleining 
van de Raad.
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Evaluatie

Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen zijn functioneren. Eens per drie jaar wordt de 
evaluatie met behulp van een externe consultant uitgevoerd. Begin 2011 heeft de Raad van 
Commissarissen de resultaten besproken van een evaluatie die door PwC is uitgevoerd. In 2012 is er 
een interne evaluatie geweest. De algemene conclusie van de evaluatie was dat de Raad van 
Commissarissen goed functioneert. Suggesties voor verbetering zijn besproken. Er zijn geen 
knelpunten of ernstige tekortkomingen gesignaleerd.

DNB en AFM voerden verder een aparte geschiktheidstoets uit. Hierin zijn alle leden beoordeeld op 
hun geschiktheid als commissaris van Delta Lloyd Groep. Tevens is de Raad van Commissarissen als 
collectiviteit besproken. 

De Raad van Commissarissen
René Kottman, voorzitter; voorzitter Nomination Committee
Eric Fischer, vicevoorzitter
Pamela Boumeester, voorzitter Remuneration Committee
Jean Frijns, voorzitter Risk Committee
Jan Haars, voorzitter Audit Committee
Peter Hartman
Fieke van der Lecq
Patrick Regan
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2.2. Onze governance
Delta Lloyd Groep heeft als structuurvennootschap een corporate governance waarin de belangrijkste 
bevoegdheden zijn gelegd bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, in 
overeenstemming met het volledig structuurregime. De Raad van Commissarissen benoemt de leden 
van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt, op voordracht 
van de Raad van Commissarissen, de commissarissen. Daarnaast zijn bepaalde belangrijke besluiten 
van de Raad van Bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 

Op de website van Delta Lloyd Groep (www.deltalloydgroep.com) staan de statuten, diverse 
reglementen en overige documenten die betrekking hebben op de corporate governance. 

Door de verkoop van het resterende belang in Delta Lloyd Groep door Aviva in januari 2013 werd de 
Strategic Investment Agreement beëindigd, met uitzondering van enkele specifieke 
beëindigingsartikelen. In deze overeenkomst waren de belangrijkste punten met betrekking tot de 
corporate governance beschreven, waaronder de rol van Aviva bij de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen.

Structuur Delta Lloyd Groep

De juridische structuur van Delta Lloyd Groep is per 1 januari 2011 sterk vereenvoudigd. In de 
huidige structuur zijn vergelijkbare activiteiten zoveel mogelijk op één plaats in de organisatie 
geconcentreerd. Op deze manier kunnen we kennis en systemen delen, kosten besparen en onze 
dienstverlening verbeteren. Onze merken Delta Lloyd en OHRA opereren vanuit één commerciële 
divisie en werken nauw samen met de twee verzekeringsbedrijven: leven en schade. De joint venture 
ABN AMRO Verzekeringen heeft haar eigen positie binnen Delta Lloyd Groep behouden en beschikt 
ook over een schade- en levensverzekeringsbedrijf onder het label van ABN AMRO Verzekeringen. 

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Delta Lloyd Groep onder het toezicht 
van de Raad van Commissarissen. Ten minste één keer per jaar stelt de Raad van Bestuur de Raad 
van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de concernstrategie, de algemene en financiële 
risico’s en de risicomanagement- en controlesystemen van de onderneming. De Raad van Bestuur is 
verantwoordelijk voor het formuleren van de strategie en het beleid van de groep en voor de interne 
controlesystemen. 

Samenstelling van de Raad van Bestuur 
Niek Hoek, voorzitter
Paul Medendorp
Emiel Roozen
Onno Verstegen 
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De Raad van Bestuur heeft een reglement vastgesteld voor zijn eigen functioneren. Dit reglement is 
beschikbaar op de website, evenals de cv’s en personalia van de leden van de Raad van Bestuur.

Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het door de Raad van Bestuur 
gevoerde bestuur en de algemene gang van zaken binnen Delta Lloyd Groep en haar bedrijven en de 
Raad van Bestuur van advies te voorzien. Bij de vervulling van hun taken moeten de leden van de 
Raad van Commissarissen zich richten naar het belang van de groep en de met haar verbonden 
ondernemingen. De Raad van Commissarissen als collectief draagt de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van zijn taken. 

De Raad van Commissarissen kent een Audit Committee, een Remuneration Committee, een 
Nomination Committee en een Risk Committee. Deze commissies hebben tot taak de besluitvorming 
van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. De Raad van Commissarissen blijft echter 
collectief verantwoordelijk voor de vervulling van de taken die aan de commissies zijn gedelegeerd. 
De Raad van Commissarissen heeft geen andere vaste commissies.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen 
René Kottman, voorzitter 
Eric Fischer, vicevoorzitter
Pamela Boumeester (aftredend per 1 april 2013)
Jean Frijns (benoemd per 23 mei 2012)
Jan Haars
Peter Hartman
Fieke van der Lecq
Andrew Moss (afgetreden per 8 mei 2012)
Patrick Regan

Samenstelling van de commissies

Audit Committee
Jan Haars, voorzitter
Jean Frijns
Fieke van der Lecq 
Patrick Regan

Nomination Committee
René Kottman, voorzitter
Pamela Boumeester
Eric Fischer
Peter Hartman
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Remuneration Committee
Pamela Boumeester, voorzitter
Eric Fischer
Peter Hartman
René Kottman

Risk Committee
Jean Frijns, voorzitter 
Jan Haars
Fieke van der Lecq 
Patrick Regan

Op de website van Delta Lloyd Groep zijn nadere gegevens (profiel, reglement, rooster van aftreden, 
personalia) over de Raad van Commissarissen en zijn leden beschikbaar. 

Codes

Nederlandse Corporate Governance Code
Delta Lloyd Groep past de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’) toe. De volledige 
tekst van de code is te vinden op www.commissiecorporategovernance.nl. In het uitgebreide 
Engelstalige jaarverslag is een toelichting opgenomen over de best practice bepalingen van de code 
die niet volledig worden toegepast.

Om het vertrouwen in de financiële sector als geheel te helpen herstellen hebben het Verbond van 
Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) twee zelfregulerende codes opgesteld: 
de Governance Principes en de Code Banken. De Governance Principes zijn van toepassing op alle 
verzekeringsactiviteiten van Delta Lloyd en gelden sinds 1 januari 2011. De enige uitzondering is 
principe 6.3.2, dat gedeeltelijk wordt nageleefd. Op grond van dit principe mag de vergoeding bij 
ontslag van een lid van de Raad van Bestuur maximaal eenmaal het jaarsalaris bedragen. Wij 
verwijzen in dit verband naar de wijze waarop Delta Lloyd uitvoering geeft aan best practice bepaling 
II.2.8. De Code Banken is van toepassing op alle bancaire activiteiten van Delta Lloyd Groep en is van 
kracht sinds 1 januari 2010.

Permanente educatie
Kennis is cruciaal binnen onze onderneming. Dit stelt hoge eigen aan de professionaliteit binnen 
onze organisatie. Wij vinden het uiterst belangrijk dat deze kennis op peil wordt gehouden. Het 
programma voor permanente educatie voor leden van de Raad van Bestuur en directeuren dat wij in 
2011 in gang hebben gezet is afgelopen jaar voortgezet. In 2012 zijn vier bijeenkomsten gehouden 
waarbij aandacht werd besteed aan zeer uiteenlopende onderwerpen, waaronder risicomanagement, 
Solvency II, bestuurlijke controlemaatregelen, financiële verslaggeving en op handen zijnde 
ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Dit programma zal in 2013 worden voortgezet. De 
leden van de Raad van Commissarissen hebben dit programma ook gevolgd, aangevuld met een 
bijeenkomst over Klantbelang Centraal en een bijeenkomst (voor de Audit Committee en de Risk 
Committee) over financiële verslaglegging.
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Moreel-ethische verklaring
Alle leden van de Raad van Bestuur ondertekenen een moreel-ethische verklaring. De verklaringen 
zijn in 2011 voor het eerst getekend. De leden van de Raad van Bestuur herbevestigen elk jaar de 
ondertekening van de verklaring. In 2012 is dit in augustus gebeurd. De moreel-ethische verklaring 
geldt ook als leidraad voor het handelen van alle medewerkers binnen Delta Lloyd Groep. De tekst 
van de verklaring is geplaatst op de website van Delta Lloyd Groep.

Klantbelang Centraal
Delta Lloyd Groep stelt het belang van de klant centraal. Dit komt duidelijk tot uiting in onze 
kernwaarden: eerlijk, toegankelijk en samenwerken. Het vertrouwen van klanten in de financiële 
sector is ernstig aangetast en het terugwinnen van dit vertrouwen is een fundamenteel doel. Hiertoe 
is binnen Delta Lloyd Groep in 2011 onder direct toezicht van de Raad van Bestuur het programma 
Klantbelang Centraal opgezet. Dit programma heeft veel verbeteringen opgeleverd die in het belang 
van onze klanten zijn. In 2011 en 2012 hebben we voor alle bestaande en nieuwe producten 
gecontroleerd of ze voldoen aan de normen volgens ons productgoedkeuringsproces. In dat kader 
beoordelen we – naast de toetsing aan wet- en regelgeving − of het product kostenefficiënt, nuttig, 
veilig en begrijpelijk is. 

Beloningsbeleid
Delta Lloyd Groep hanteert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. Dit stelt ons in 
staat medewerkers aan te trekken, te behouden en te motiveren en het leveren van uitstekende 
resultaten te stimuleren. Dit beleid is in lijn met de risicobereidheid en kenmerkt zich door aandacht 
voor alle stakeholders van Delta Lloyd Groep: de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders en de 
maatschappij. Onze KPI’s voor klantgerichtheid zetten onze strategie kracht bij en stimuleren 
medewerkers om het klantbelang centraal te stellen. We houden rekening met de 
langetermijnbelangen en het maatschappelijk draagvlak. Ons beloningsbeleid past binnen en 
versterkt de strategie en kernwaarden van Delta Lloyd Groep.
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2.3. Bezoldiging 

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit drie componenten: het basissalaris, 
een variabele beloning en een pensioenregeling. Het bezoldigingsbeleid wordt op voorstel van de 
Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Binnen 
het goedgekeurde beleid stelt de Raad van Commissarissen op advies van het Remuneration 
Committee vervolgens de beloning van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.

Op 23 mei 2012 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het nieuwe beloningsbeleid 
vastgesteld. De bestaande korte- en langetermijnbeloningsregelingen zijn aangepast op basis van de 
nieuwe wet ‘Regeling beheerst beloningsbeleid’ die per 1 januari 2011 geldt voor de Nederlandse 
financiële sector. Toetsing aan de relevante externe markt vormt de basis van het beloningsbeleid. 
Met assistentie van een onafhankelijke externe beloningsexpert zijn twee benchmarkgroepen 
vastgesteld: een groep financiële instellingen en een sectoroverschrijdende groep bedrijven die op een 
aantal criteria vergelijkbaar zijn met Delta Lloyd Groep. Bij de keuze van de beloningsniveaus voor 
Delta Lloyd Groep is de mediaan van beide groepen als uitgangspunt genomen.

Basissalaris
Het vaste basissalaris is voor de voorzitter van de Raad van Bestuur vastgesteld op € 675.000 (2011: 
€ 650.000) en voor de overige leden van de Raad van Bestuur op € 500.000 (2011: € 480.000). Dit 
is inclusief de vakantiegeld-uitkering en dertiende maand. Het basissalaris is in 2012 aangepast 
conform het beloningsbeleid dat voorziet in de mogelijkheid van tweejaarlijkse aanpassing.

Variabele beloning 
In 2011 zijn de bestaande regelingen voor korte- en langetermijnbeloning aangepast op basis van de 
‘Regeling beheerst beloningsbeleid’ die geldt voor de Nederlandse financiële sector. In de nieuwe 
variabele beloningsregeling, die per 1 januari 2011 van kracht is geworden, is het onderscheid tussen 
korte- en langetermijnbeloning komen te vervallen. In 2011 heeft dan ook voor het laatst een 
uitkering plaats gevonden van de variabele beloning korte termijn (in contanten) over het boekjaar 
2010 onder de oude regeling. 

De Regeling Variabele Beloning die voor bestuursleden van toepassing is per 1 januari 2011, heeft niet 
geleid tot materiële wijzigingen. De voorwaardelijke toekenning vindt nog steeds voor 50% plaats in 
contanten en voor 50% in aandelen, maar er is wel sprake van gedeeltelijke vesting. De uitkering 
vindt voor 50% plaats na afloop van het beloningsjaar en voor 50% in gelijke delen in de drie 
daaropvolgende jaren, steeds voor de helft in contanten en voor de helft in aandelen. De regeling 
wordt in meer detail beschreven in het uitgebreide Engelstalige jaarverslag 2012 in paragraaf 5.1.6.31 
‘Employee benefits’ en paragraaf 5.1.7.9 ‘Employee information’.

Op grond van deze regeling heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid om elementen van de 
variabele beloning naar beneden bij te stellen in het geval van buitengewone omstandigheden, indien 
deze naar de mening van de Raad van Commissarissen een onredelijk en onbedoeld resultaat zouden 
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opleveren. In tegenstelling tot de oude regeling is de Raad van Commissarissen niet langer bevoegd 
om elementen naar boven bij te stellen. 

De verantwoordelijkheid voor het bestuur van Delta Lloyd Groep berust bij de Raad van Bestuur als 
collectief. Om die reden zijn voor de leden van de Raad van Bestuur individuele 
prestatiedoelstellingen (15%) van toepassing en voor de rest (85%) groepsdoelstellingen. 

Financiële groepsdoelstellingen
2012 2011 
Business Management Objective (BMO) efficiency 
(operationele kosten groep)

Operationele kosten

BMO leven (IRR), BMO schade (COR) en bank (resultaat na 
belastingen en belang derden)

Marge nieuwe productie en combined ratio

Eigen vermogen (Solvency I per eind 2012) Operationeel rendement op eigen vermogen
Totaalrendement voor aandeelhouders Totaalrendement voor aandeelhouders
Nieuwe productie (NAPI leven, schade en inleg nieuwe 
gelden)

Nieuwe productie (leven, schade en banksparen)

Operationeel resultaat na belastingen en belang derden Operationeel resultaat na belastingen en belang derden
Ontwikkeling eigen vermogen

Niet-financiële groepsdoelstellingen
2012 2011 
Klantbelang centraal Klanttevredenheid
Motivatie medewerkers Motivatie medewerkers
Duurzaamheid Reputatie
Solvency II Bepaalde organisatorische aspecten zoals 

vereenvoudiging van de organisatie
Betrouwbaarheid als beursfonds

De verdeling financiële en niet-financiële doelstellingen is 50%-50%. De doelstellingen zijn gebaseerd 
op de strategie en langetermijnbelangen van Delta Lloyd Groep.
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Salaris en bonus bestuurders
In duizenden euro 2012 2011 
Niek Hoek, voorzitter
Salaris 675,0 650,0 
Variabele beloning in contanten 135,5 - 
Variabele beloning in aandelen 125,6 - 
Variabele beloning over voorgaand boekjaar - 325,0 

936,1 975,0 
Paul Medendorp
Salaris 500,0 480,0 
Variabele beloning in contanten 100,1 - 
Variabele beloning in aandelen 92,7 - 
Variabele beloning over voorgaand boekjaar - 240,0 

692,8 720,0 
Emiel Roozen 
Salaris 500,0 480,0 
Variabele beloning in contanten 100,1 - 
Variabele beloning in aandelen 92,7 - 
Variabele beloning over voorgaand boekjaar - 199,7 

692,8 679,7 
Onno Verstegen
Salaris 500,0 480,0 
Variabele beloning in contanten 100,1 - 
Variabele beloning in aandelen 92,7 - 
Variabele beloning over voorgaand boekjaar 1) - 131,1 

692,8 611,1 
Henk Raué (tot 1 april 2011)
Salaris - 120,0 
Variabele beloning over voorgaand boekjaar - 240,0 

- 360,0 
Totaal 3.014,5 3.345,8 

1) De variabele beloning over voorgaand boekjaar in 2011 (€ 131,1) is uitgekeerd in de periode waarin de heer Verstegen lid werd van de Raad van Bestuur.

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen is gedifferentieerd op basis van hun 
functie binnen de Raad en omvat ook een vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen 
en gemaakte onkosten.

Er zijn geen bonussen, leningen of hypotheken verstrekt aan (oud-)leden van de Raad van 
Commissarissen en er bestaan geen pensioenaanspraken of optieregelingen met huidige of 
voormalige commissarissen.

De leden van de Raad van Commissarissen hebben bij beëindiging van het dienstverband geen recht 
op een contractuele ontslagvergoeding.
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Met ingang van 1 november 2009 zijn de bedragen aangepast als gevolg van de wijziging in de 
functiezwaarte. Hierbij is geadviseerd door een onafhankelijke beloningsexpert. De basis voor de 
samenstelling ligt in een peergroup benchmark.

De jaarlijkse vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is als volgt:
 voorzitter van de Raad van Commissarissen: € 75.000; 
 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen: € 60.000; 
 lid van de Raad van Commissarissen: € 50.000.

Voor het lidmaatschap van Committees is de vergoeding als volgt:
 voorzitter van de Audit Committee en/of Risk Committee € 9.000; 
 lid van de Audit Committee en/of Risk Committee € 6.000; 
 voorzitter van de Remuneration Committee en/of Nomination Committee: € 9.000; en 
 lid van de Remuneration Committee en/of Nomination Committee: € 5.000. 
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2.4. Sport een kans geven

Voor Delta Lloyd is 7 augustus 2012 een dag om nooit te vergeten. Windsurfer Dorian van 
Rijsselberghe won toen goud tijdens de Olympische Zomerspelen in Londen. Ook andere 
watersporters behaalden een medaille. Marit Bouwmeester won zilver in de Laser Radial-klasse en 
het duo Lisa Westerhof en Lobke Berkhout bemachtigde het brons in de 470-klasse. 
Kort daarna won het Nederlandse Sonarteam – Udo Hessels, Mischa Rossen en Marcel van de Veen 
– goud op de Paralympische Spelen in Londen en won Thierry Schmitter een bronzen plak in de 
2.4mR-klasse.

Natuurlijk zijn we trots op deze prestaties, maar medailles zijn niet de enige reden waarom we de 
Nederlandse zeilsport al sinds 2001 sponsoren. Zeilen is een duurzame, milieuvriendelijke sport. 
Bovendien gaat zeilen terug naar onze wortels: eeuwenlang hebben Nederlandse zeevaarders hun 
expertise gebruikt om de oceanen te bezeilen en de wereld te ontdekken. Daarnaast hebben wij als 
grootste verzekeraar van watersporten in Nederland een commerciële band met de sport. 
Wij steunen topsporters, zoals de Nederlandse medaillewinnaars in Londen, maar investeren ook in 
de opbouw van de sport. Zo zijn wij hoofdsponsor van de Optimist Club Nederland, waar kinderen 
leren zeilen, de Amsterdamse botenshow HISWA, de Noordzee Regatta, de Delta Lloyd 24 Uurs 
Zeilrace, het Watersportverbond, een overkoepelende organisatie van 400 watersportclubs en -
verenigingen, en een fonds voor gehandicapte sporters. 

Onze medewerkers zijn trots op onze betrokkenheid bij deze geweldige sport en op de prestaties van 
de sporters die wij sponsoren. Wij merken ook dat onze klanten positief reageren op onze 
betrokkenheid bij de zeilsport. Zeilen heeft een positieve, frisse uitstraling. Dat trekt mensen aan. 
Bovendien vinden ze het ook leuk om een zeilwedstrijd mee te maken. Wij nodigen klanten en 
zakenpartners vaak uit om dit zelf te ervaren. 
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Delta Lloyd zet in op de zeilsport. Wij gaan door met onze sponsoring tot en met de Zomerspelen in 
Rio de Janeiro in 2016, waar we minstens net zoveel succes hopen te hebben als in Londen. 
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3. Ondernemerschap

3.1. Strategie
De missie van Delta Lloyd Groep bestaat uit het bieden van financiële zekerheid. Wij voldoen aan de 
eisen en wensen van onze klanten en van de maatschappij en leveren duidelijke, betrouwbare en 
hedendaagse oplossingen. Zo creëert Delta Lloyd Groep waarde voor haar klanten, aandeelhouders 
en medewerkers. Deze missie vormt de kern van onze ‘Toekomst Verzekerd’ strategie.



Delta Lloyd Groep Samenvatting  2012 37

Ondernemerschap

Zekerheid

• Meest solide en 
betrouwbare 
financiële 
dienstverlener

• Meest solide en 
betrouwbare 
financiële 
dienstverlener

Distributie

• Distributiemogelijk
heden en onze 
kennis inzetten 
voor 
verbondenheid 
met klanten en 
distributiepartners

• Nieuwe 
oplossingen 
ontwikkelen die 
aansluiten op de 
behoeften van 
klanten

Eenvoud

• Efficiënte 
processen, 
producten, 
organisatie en 
communicatie

• Meest 
transparante 
producten en 
diensten

Deskundigheid

• Beschouwd als 
competent en 
betrouwbaar

• Preferente 
leverancier van 
financiële 
dienstverlener

Kernwaarden

• Respect vormt de 
kern van hoe wij 
zaken doen

• Eerlijk

• Toegankelijk 

• Samenwerken

Distributie

• Distributiemogelijk-
heden en onze 
kennis inzetten voor 
verbonden-heid met 
klanten en 
distributie-partners

• Nieuwe oplossingen 
ontwikkelen die 
aansluiten op de 
behoeften van 
klanten

Eenvoud

• Efficiënte 
processen, 
producten, 
organisatie en 
communicatie

• Meest transp

Deskundigheid

• Beschouwd als 
competent en 
betrouwbaar

• Preferente 
leverancier van 
financiële 
dienstverlener

Toekomst Verzekerd

Waarde creëeren voor klanten, aandeelhouders en medewerkers

Kernwaarden

• Respect vormt de 
kern van hoe wij 
zaken doen

• Eerlijk

• Toegankelijk 

• Samenwerken

Zekerheid

• Meest solide en 
betrouwbare 
financiële 
dienstverlener

• Bijdragen aan een 
duurzame en 
zekere toekomst 
voor alle 
stakeholders

Eenvoud

• Efficiënte 
processen, 
producten, 
organisatie en 
communicatie

• Meest 
transparante 
producten en 
diensten

Deskundigheid

• Beschouwd als 
competent en 
betrouwbaar

• Preferente 
financiële 
dienstverlener

Onze strategie rust op vijf pijlers:
 Zekerheid: Wij willen de meest solide en betrouwbare aanbieder van financiële diensten 

zijn. Op die manier dragen wij bij aan een duurzame en zekere toekomst voor al onze 
stakeholders. Dit vormt de kern van het centraal stellen van het klantbelang. 

 Distributie: In een steeds mobielere markt maken wij gebruik van distributiemogelijkheden 
en onze kennis om verbondenheid met klanten en distributiepartners tot stand te brengen. 
Wij ontwikkelen innovatieve producten die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten. 

 Eenvoud: Begrijpelijke producten, transparante communicatie en eenvoudige processen 
zorgen voor een betere klantenservice en een zo laag mogelijk kostenniveau. Wij willen onze 
processen, producten, organisatie en communicatie efficiënter maken en zo transparant 
mogelijke producten en diensten leveren. 

 Deskundigheid: Kennis vormt de kern van ons bedrijf en is essentieel voor innovatie en 
versterking van onze concurrentiekracht. Dit vereist een grote mate van professionaliteit 
binnen onze organisatie. Wij willen beschouwd worden als competent en betrouwbaar en 
willen de preferente leverancier van financiële diensten zijn. 

 Onze kernwaarden: Respect vormt de kern van hoe wij zakendoen. Eerlijkheid, 
toegankelijkheid en samenwerken zijn de drie waarden die de leidraad vormen in alles wat 
wij doen, richting geven aan ons beleid en bepalend zijn voor onze bedrijfscultuur en 
identiteit. Wij willen gewoonweg fatsoenlijk zakendoen en duurzame waarde creëren. Wat 
goed is voor onze klanten, is goed voor al onze stakeholders en voor ons als onderneming. 
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SWOT-analyse 
Allerlei externe factoren zijn van invloed op onze activiteiten en richtinggevend voor onze strategie. 
Dit kunnen economische, politieke of maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Daarom beoordelen wij 
continu onze sterke en zwakke punten in verhouding tot de kansen en bedreigingen waarmee wij te 
maken hebben en stellen wij deze voortdurend bij. Dankzij deze SWOT-analyse (SWOT staat voor 
strengths, weaknesses, opportunities & threats, ofwel sterke en zwakke punten, kansen en 
bedreigingen) kunnen wij ons beter voorbereiden op allerlei ontwikkelingen en de gevolgen daarvan 
voor onze activiteiten. 

SWOT Analyse
Sterktes Zwaktes
Multi-channel, multi-labeldistributie Onvoldoende ketenintegratie
Sterke verbetering klanttevredenheid Complexe IT infrastructuur
Sterke positie in Nederland en volwassen aanwezigheid in 
België

Bewaking risico en rendement per product

Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor alle labels Beperkte geografische aanwezigheid
Prudent risicomanagement (rente- en aandelenrisico’s 
zijn goed afgedekt)
Financieel transparent (balans vrijwel geheel op 
marktwaarde)
Succesvol in langetermijn partnerships en joint ventures
Gemotiveerde en deskundige medewerkers
Kansen Bedreigingen
Overdracht van bedrijfspensioenfondsen door beter 
prijszettingsklimaat

Acquisitie van winstgevende nieuwe business moeilijk

Nieuwe partijen/functies binnen distributieketen Vergrijzing leidt tot veranderingen voor 
hypotheken/verzekeringen (langlevenrisico)

Behoefte aan zekerheid en verzekering door financiële 
crisis

Autonome groei in verzadigde markt moeilijk te realiseren

Opkomst van belangengroepen/sociale media Gewijzigde wet- en regelgeving voor leven-, pensioen- en 
hypotheekmarkt

ESG principes imbedden in business model Veranderende financiële markten (politiek, economisch, 
margedruk) zetten langetermijn winstgevendheid en 
business model onder druk
Meer gespecialiseerde aanbieders op pensioenmarkt
Zware prijsdruk in markten

De toekomst in kaart brengen
Om te kunnen inspelen op de onzekerheden binnen de markten waar wij actief zijn en deze 
onzekerheden te verminderen, past Delta Lloyd scenariodenken toe om haar strategie uit te zetten. 
Met behulp van scenariodenken kunnen wij de volledige implicaties van diverse toekomstige 
scenario’s over een periode van 15 jaar vanuit verschillende hoeken bekijken. Dit geeft ons beter 
inzicht in de krachten die de dynamiek van onze toekomstige omgeving bepalen. 

Door een analyse te maken van toekomstige markten, nieuwe voorkeuren van klanten te onderzoeken 
en nieuwe organisaties te ontwerpen, kunnen managers grote veranderingen vroegtijdig in beeld 
brengen. Bovendien stelt het Delta Lloyd in staat de keuzes te maken die noodzakelijk zijn om op 
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zowel korte als lange termijn succesvol te blijven. Om te voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van 
onze organisatie op korte termijn, is scenariodenken verankerd in onze bestuurlijke en 
controleprocessen.

Van scenarioanalyses naar bestuurlijke en controleprocessen

 
Scenarioanalyse
(eens per 5 jaar)

Implicaties voor strategie Delta Lloyd 
(eens per 5 jaar)

Planningsproces
(jaarlijks)

Management incentive plan
(jaarlijks)

Maandrapportage

Periodieke 
evaluatie

Kwartaalrapportage
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3.2. Duurzaam ondernemen 
Wij streven ernaar flexibel in te spelen op complexe en vaak volatiele marktomstandigheden en 
willen daarbij voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders – en deze overtreffen. Om dit te 
bereiken proberen wij onze bedrijfsactiviteiten en onze duurzaamheidsstrategieën zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. Onze langetermijnvisie en jarenlange ervaring met 
duurzaamheidsinitiatieven zijn van grote waarde voor ons bedrijf en helpen ons om onze strategie te 
verwezenlijken. Dit geldt vooral voor onze strategische doelstellingen om transparante en eenvoudige 
producten aan te bieden en om te opereren als een eerlijke en toegankelijke organisatie die 
samenwerking met haar stakeholders hoog in het vaandel heeft staan.

Wij hechten veel belang aan de dialoog met stakeholders. Dit stelt ons in staat voort te bouwen op 
hun feedback en onze strategie op basis daarvan aan te passen. Mede hierdoor hebben wij een 
bedrijfscultuur kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan het realiseren van zowel financiële als niet-
financiële doelen. 

Wij brengen onze ambities op het gebied van duurzaamheid in de praktijk door middel van concrete 
doelen en inspanningen. Hierbij richten wij ons op vijf speerpunten die relevant zijn voor onze 
ondernemingsdoelstellingen en de belangen van onze stakeholders: klantbelang, integriteit, 
maatschappelijke betrokkenheid, goed werkgeverschap en milieu.

Klantbelang

Financiële diensten waarbij het klantbelang centraal staat, zijn essentieel om op de lange termijn 
duurzame waarde te creëren. Delta Lloyd Groep wil eenvoudige en duidelijke producten en diensten 
aanbieden die klanten begrijpen. Op die manier bieden wij hen bescherming tegen riskante 
beslissingen. Maar onze zorgplicht houdt daar niet op: onze verantwoordelijkheid gaat verder dan 
onze eigen activiteiten. Wij hebben ook oog voor de rol en de taken van tussenpersonen. Wij zijn van 
mening dat het centraal stellen van het klantbelang bijdraagt aan de solide reputatie van Delta Lloyd 
Groep en deze versterkt.

Integriteit

Toezichthouders, maatschappelijke organisaties en de media eisen terecht dat financiële 
dienstverleners integer handelen en niet alleen voldoen aan alle geldende wetten en regels, maar ook 
algemeen geaccepteerde normen en waarden respecteren. Delta Lloyd Groep ziet een solide 
compliance en strenge fraudepreventie dan ook als terreinen waarop wij streven naar een uitstekende 
performance en een leidende rol. Daarnaast willen wij een groter deel van ons vermogen verantwoord 
beleggen; dit vergroot niet alleen de duurzaamheid van onze eigen activiteiten maar draagt ook bij 
aan een duurzame bedrijfsvoering van de ondernemingen waarin wij beleggen. Tot slot laten wij onze 
verantwoordelijkheid verder reiken dan onze eigen activiteiten. Dit doen wij via onze gedragscode 
voor leveranciers en onze duurzaamheidprogramma’s voor de productieketen.
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Maatschappelijke betrokkenheid

Delta Lloyd Groep heeft stevige wortels in de samenleving. Wij zijn van mening dat een stabiele 
omgeving en een sterke economie goed zijn voor onze stakeholders en voor de wereld in het 
algemeen. Wij zijn ons er sterk van bewust dat onze activiteiten een directe invloed kunnen hebben 
op het dagelijks leven van mensen, zowel klanten als leveranciers en andere stakeholders. Delta Lloyd 
Groep is zich dan ook bewust van haar taken in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Wij spelen een rol in de maatschappij via maatschappelijke activiteiten en 
vrijwilligerswerk, waarbij wij onze financiële vaardigheden en deskundigheid inzetten ten behoeve 
van de samenleving. De Delta Lloyd Foundation, waarvoor veel van onze werknemers zich inzetten, 
neemt hierbij een belangrijke plaats in. Wij bieden ook financiële hulp aan de clubs en verenigingen 
waarvoor onze medewerkers in hun eigen tijd en binnen hun eigen gemeenschap vrijwilligerswerk 
verrichten.

Goed werkgeverschap 

De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt steeds meer. De verwachtingen (waar en hoe mensen 
willen werken en wat hen motiveert) veranderen. Wij zijn van mening dat de vaardigheden, expertise 
en betrokkenheid van onze medewerkers van essentieel belang zijn om onze duurzaamheidambities 
op lange termijn te kunnen realiseren. Wij willen concurrerende arbeidsvoorwaarden, opleidings- en 
ontwikkelingstrajecten en een diverse werkomgeving bieden en besteden in het bijzonder aandacht 
aan gezondheid en vitaliteit. Wij zijn van mening dat wij met deze benadering nieuw talent kunnen 
aantrekken, waardevolle medewerkers kunnen behouden en de reputatie van Delta Lloyd Groep als 
duurzame en aantrekkelijke werkgever kunnen versterken.

Milieu

Delta Lloyd Groep wil ervoor zorgen dat de impact van haar bedrijfsprocessen op het milieu 
minimaal is. In het milieubeleid zijn de vier belangrijkste onderwerpen: klimaatverandering, 
energiebesparing, afvalpreventie en mobiliteitsmanagement.

Governance 

Duurzaam ondernemen is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wij willen ervoor 
zorgen dat duurzaamheidsdoelstellingen, -taken en -verantwoordelijkheden en de implementatie 
daarvan zijn verankerd in elk niveau van onze organisatie.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor ons duurzaamheidsbeleid en de bestuursvoorzitter 
heeft dit als een van zijn primaire aandachtsgebieden. De directeur Corporate Communications heeft 
het beleid duurzaam ondernemen onder zijn hoede. De afdeling Corporate Communications heeft tot 
taak onze duurzaamheidsdoelstellingen te vertalen in concrete acties voor de divisies. Deze taak is 
toegewezen aan de duurzaamheid manager. Corporate Communications is tevens verantwoordelijk 
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voor de rapportage over het duurzaamheidsbeleid en de interne en externe communicatie over de 
duurzaamheidsstrategie. 

Resultaten in 2012

Onze belangrijkste resultaten op het gebied van duurzaamheid in 2012:

 Behoud van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voor alle merken van Delta Lloyd Groep
 Laagste aantal klachten in vier jaar (Daling van 11% ten opzichte van 2011)
 Voortzetting fraudepreventie om kosten te verlagen (€ 26,1 miljoen besparing)
 Delta Lloyd Foundation heeft 615 vrijwilligers bereid gevonden om de financiële 

zelfredzaamheid in Nederland te helpen bevorderen
 Inhoud van het werk kreeg tijdens het Medewerker Motivatie Onderzoek (MMO) de hoogste 

score
 Totale hoeveelheid afval op het laagste niveau in vier jaar.

In het afgelopen jaar zijn er diverse initiatieven geweest om het bewustzijn van het 
duurzaamheidsbeleid onder medewerkers van Delta Lloyd Groep te vergroten. Zo zijn er vier 
‘duurzaamheidstours’ georganiseerd, waarbij aan een selecte groep collega’s de verschillende facetten 
van ons beleid in actie en op locatie werden getoond. Elke tour werd geleid door een lid van de Raad 
van Bestuur. In totaal hebben 43 collega’s aan de tours deelgenomen, die ze waardeerden met een 
gemiddelde score van 8 uit 10. Wij hebben ook een enquête gehouden onder onze medewerkers om 
de bekendheid met ons duurzaamheidsbeleid te peilen. Onze medewerkers gaven hierbij aan dat 
Delta Lloyd Groep duurzaamheid serieus neemt (67,9%) en dat ze vooral aangetrokken worden door 
het werken voor een duurzame organisatie (78,7%). Ook bleek uit de peiling dat onze medewerkers 
doordrongen zijn van de noodzaak voor Delta Lloyd Groep om een duurzame organisatie te zijn 
(77,4%).

Ons Young Talent Network, een platform voor medewerkers jonger dan 35 jaar voor het uitwisselen 
van ideeën en ervaringen, heeft ‘denktanksessies’ georganiseerd om te bespreken hoe het cradle-to-
cradle concept binnen Delta Lloyd kan worden toegepast. Een klein groepje leden van het netwerk 
onderzoekt de haalbaarheid van dit concept bij de afdeling schadebehandeling van ons 
schadeverzekeringsbedrijf. 

Agenda 2013 - 2015

Wij hebben besloten de duurzaamheidsagenda voor de komende drie jaar ongewijzigd te laten en ons 
te blijven richten op alle vijf speerpunten – klantbelang, integriteit, maatschappelijke betrokkenheid, 
goed werkgeverschap en milieu – en de bijbehorende doelstellingen. Voor 2013 zal duurzaamheid 
worden opgenomen in onze jaarlijkse planningscyclus, waarmee de financiële en niet-financiële 
resultaten op het hoogste niveau van onze strategische en tactische bedrijfscontrole worden 
samengevoegd. 
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3.3. Investeren in democratie

Delta Lloyd kijkt bij haar beleggingen altijd naar de lange termijn. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid als aandeelhouder in de bedrijven waarin wij investeren. Zo zijn wij al jaren 
grootaandeelhouder in small-caps – vaak zijn dat familiebedrijven – en proberen wij bedrijven die 
met tegenslag te kampen hebben, weer op de rails te zetten. Dit doen wij vaak in samenwerking met 
andere aandeelhouders. We verlaten het schip niet bij het eerste signaal dat er iets mis is. 

Diezelfde verantwoordelijkheid nemen wij ook wanneer wij wereldwijd op zoek zijn naar 
beleggingsmogelijkheden. Wij kijken kritisch naar alle opties en sluiten bedrijven en landen uit die 
betrokken zijn bij de productie van of handel in controversiële wapens, schending van de 
mensenrechten of andere activiteiten die indruisen tegen onze normen op het gebied van 
verantwoord beleggen. Myanmar stond bijvoorbeeld jarenlang op onze uitsluitingslijst voor landen. 
Wij investeerden niet in bedrijven die zaken deden in dit dictatoriale land in Zuid-Oost Azië, waar de 
mensenrechten op grote schaal werden geschonden. 

Wij vinden dat het uitsluiten van landen en bedrijven verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 
Het betekent dat wij de ontwikkelingen continu volgen, zodat wij snel kunnen inspelen op positieve 
veranderingen. Wat Myanmar betreft, hebben wij ons investeringsbeleid in 2012 aangepast, een jaar 
nadat de regering van Myanmar een aanvang maakte met hervormingen door vakbonden toe te staan 
en het huisarrest van oppositieleider Aung San Suu Kyi op te heffen. Wij hebben onze beleggingen in 
Myanmar niet ingrijpend uitgebreid, maar staan nu wel open voor investeringen in bedrijven die daar 
actief zijn. 

Wij houden de vinger aan de pols wat betreft de milieu- en maatschappelijke gevolgen van deze 
bedrijven, die veelal in de olie- en gasindustrie werkzaam zijn. Ons streven is om investeringen te 
doen die het democratiseringsproces in Myanmar versnellen. Wij begrijpen dat het tijd kost om 
hervormingen door te voeren. Maar wij zijn er stellig van overtuigd dat buitenlandse investeringen, 
mits verantwoord, een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van een democratische maatschappij. 
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4. Kapitaal- en risicomanagement

4.1.1. Risicomanagement

Het risicomanagement van Delta Lloyd Groep is nauw verbonden aan de strategische pijler 
‘zekerheid’ en biedt bescherming tegen gebeurtenissen die afbreuk kunnen doen aan het bereiken van 
een duurzaam resultaat, de minimaal vereiste solvabiliteit of onze strategische doelstellingen. De 
missie van Delta Lloyd Groep is financiële zekerheid bieden. Het systeem van risicomanagement is 
volledig verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Door de risico’s die tijdens de bedrijfsactiviteiten 
kunnen ontstaan tijdig vast te stellen, te analyseren, te meten, te beheersen en te controleren, wil 
Delta Lloyd Groep haar ratings in stand houden, voldoen aan haar verplichtingen tegenover klanten 
en andere crediteuren en voldoen aan de eisen van toepasselijke wet- en regelgeving. 

Onze risicoaanpak steunt op de volgende elementen:
 Risicogovernance: de risicomanagementorganisatie van Delta Lloyd Groep is gebaseerd 

op een governanceraamwerk met ‘drie verdedigingslinies’ en risicocommissies. Dit raamwerk 
geeft de verantwoordelijkheden en richtlijnen weer voor de managementstructuur van Delta 
Lloyd Groep. Elke divisie heeft een eigen audit committee. Die ziet toe op de werking van de 
business control systemen die vallen binnen de verantwoordelijkheid van de respectievelijke 
bedrijfsonderdelen. Elke divisie heeft bovendien een eigen Asset & Liability Committee 
(ALCO).

 Risicoprocessen en -systemen: bij het vaststellen van het risicomanagementraamwerk 
wordt rekening gehouden met alle relevante elementen van het risicomanagement, 
waaronder een intern model voor het berekenen van economisch kapitaal , een solide 
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risicomanagementcyclus en de onderlinge relatie tussen governance en 
managementinformatie.

 Risicocultuur: de juiste tone-at-the-top en actieve betrokkenheid van de Raad van Bestuur 
en de directies bij de risico versus rendement afwegingen.

 Risicoclassificatie en -vermindering: het beleidskader voor risicomanagement dat het 
‘risico-universum’ van alle voor Delta Lloyd relevante risico’s omvat en bestaat uit beleid op 
een aantal verplichte gebieden om risico’s te beheren en te beheersen conform specifieke 
richtlijnen. Jaarlijks wordt in de Group Risk Appetite Statement de risicobereidheid 
vastgelegd voor alle risico’s binnen Delta Lloyd Groep. 

 Kapitaalmodel: Delta Lloyd maakt gebruik van het IGD Group Solvency model en heeft 
ervoor gekozen om de solvabiliteit te rapporteren op basis van een intern model voor 
Solvency II. Delta Lloyd past dit model intern al toe om het economisch kapitaal te 
berekenen.

4.1.2. Risicogovernance

Het risicomanagement van Delta Lloyd Groep kent drie ‘verdedigingslinies’:

 Eerste linie: risicomanagementstrategie binnen elk bedrijfsonderdeel, uitgevoerd door 
de directie van het bedrijfsonderdeel. Dit omvat onder meer het implementeren van beleid, 
dagelijkse verantwoordelijkheden, rapportages en het beheer van informatie.

 Tweede linie: risicomanagement- en complianceorganisatie. Deze linie houdt zich 
bezig met het coördineren en ontwikkelen van beleid, de rapportagestructuren en de controle 
op de naleving van wettelijke regels en intern beleid. 

 Derde linie: interne auditfunctie. De afdeling Group Audit voert regelmatig interne audits 
uit over belangrijke beheersmaatregelen.

De diverse commissies voor risicomanagement binnen de Groep analyseren en bewaken de risico’s 
binnen hun expertisegebied en bereiden rapportages en adviezen voor ter facilitering van 
besluitvorming op het niveau van de Group Risk Committee en de Raad van Bestuur. Op het niveau 
van de bedrijfsonderdelen is deze taak gedelegeerd aan de daarvoor aangewezen Risk Committee en 
Audit Committee van de business. Group Audit rapporteert de controlerisico’s zowel rechtstreeks aan 
de Raad van Bestuur als aan de Group Audit Committee.

4.1.3. Risicoprocessen en -systemen

Het risicomanagementraamwerk van Delta Lloyd Groep is gebaseerd op het Enterprise Risk 
Management (ERM) model van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) en sluit aan bij de vereisten vanuit de toekomstige Solvency II wetgeving. Dit 
raamwerk helpt Delta Lloyd Groep bij het verkrijgen van inzicht in en het kwantificeren en beheersen 
van de risico’s waaraan wij zijn blootgesteld.



Delta Lloyd Groep Samenvatting  2012 46

Kapitaal- en risicomanagement

Het risicomanagementproces, dat zich heeft ontwikkeld naar een geïntegreerd Enterprise Risk 
Management proces en past in onze voorbereiding voor de Solvency II wetgeving, bestaat uit een 
risicomanagementcyclus waarbinnen elke stap wordt gebruikt voor de volgende stap. Delta Lloyd 
Groep voert risicobeoordelingen en risicoberekeningen uit om:

 te bepalen hoeveel risico wij bereid zijn te accepteren (onze ‘risk appetite’);
 vast te stellen hoe groot de kans is dat risico’s zich zullen voordoen en wat hiervan de 

gevolgen zouden zijn, welke mogelijke scenario’s zich zouden kunnen voordoen, en welk 
kapitaalbeslag dit tot gevolg heeft; en

 te besluiten welke (extra) maatregelen moeten worden genomen.

Risico-universum
Delta Lloyd Groep heeft een reeks formele beleidslijnen vastgesteld voor het beheer en de beheersing 
van alle financiële en niet-financiële risico’s – het zogeheten risico-universum. Het risico-universum 
omvat alle risico’s die een positieve of negatieve uitwerking kunnen hebben op het vermogen van de 
organisatie om haar langetermijndoelstellingen te realiseren. 

Delta Lloyd Groep onderscheidt vijf hoofdtypen risico’s en beleidslijnen binnen het overkoepelende 
beleid voor risicomanagement en interne controle. Deze typen zijn gebaseerd op de Nederlandse 
Corporate Governance Code en beschrijven het risico-universum.

 Financieel risico: de onzekerheid van een bepaald rendement en de mogelijkheid van een 
geldelijk verlies. Dit risicotype omvat krediet-, aandelen-, vastgoed-, inflatie-, rente-, valuta-, 
verzekerings- en liquiditeitsrisico.

 Strategisch risico: het risico dat verkeerde zakelijke besluiten, de onjuiste uitvoering van 
besluiten en het niet alert inspelen op veranderingen in de behoeften van klanten of in de 
sector de winst of de vermogenspositie nu en in de toekomst negatief beïnvloeden. 

 Operationeel risico: het risico dat zich verliezen voordoen als gevolg van de ontoereikendheid 
of het niet goed functioneren van interne processen of systemen, door menselijke fouten, 
crimineel handelen of externe gebeurtenissen. Operationele risico’s houden verband met 
zaken zoals het voorkomen van fraude en criminaliteit, personeel, informatie- en 
communicatietechnologie, gegevensbeveiliging, continuïteit van de bedrijfsvoering, fysieke 
beveiliging en outsourcing. 

 Regelgevingrisico: het risico dat niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving en beleidslijnen 
en procedures van Delta Lloyd Groep, zoals risico’s met betrekking tot rechtszaken, 
compliance en fiscale aangelegenheden.

 Financiële verslaggevingrisico: het risico dat de financiële verslaggeving van Delta Lloyd 
Groep een materiële onjuistheid bevat. Dit risicotype omvat risico’s met betrekking tot 
voorzieningen, namelijk dat de verplichtingen uit hoofde van levens- en schadeverzekeringen 
en beleggingen niet adequaat worden bepaald en gerapporteerd. 

Daarnaast zien wij het systeemrisico als een inherent risico. Het systeemrisico is het risico dat een 
economisch systeem of een volledige markt instort als gevolg van een oorlog, een wereldwijd gebrek 
aan liquiditeit, hyperinflatie of een vergelijkbare ingrijpende gebeurtenis.
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Vijf belangrijkste risico’s

Op dit moment bestaan de vijf grootste risico's voor Delta Lloyd Groep uit:

(1) Langdurig lage lange rente
De rente is in 2012 gedaald naar een historisch dieptepunt en de huidige economische ontwikkeling 
en omstandigheden wijzen niet op een spoedige stijging van de rente. De bestaande portefeuille van 
Delta Lloyd is beschermd tegen het risico van de huidige lage rente (“gematched”), maar een langere 
periode met lage rente levert extra problemen op (bijvoorbeeld het risico dat herbeleggingen 
onvoldoende rendement genereren).

(2) Vastgoedmarkt en betalingsachterstanden op hypotheken 
Delta Lloyd Groep loopt het risico dat het totaalrendement op vastgoed en hypotheken daalt als 
gevolg van de ongunstige economische situatie in Nederland. Bovendien is in Nederland het aanbod 
van kantoorruimte groter dan de vraag, wat leidt tot meer leegstand en waardedalingen. Een ander 
risico dat aan beleggingen in kantoren is verbonden, betreft de toenemende populariteit van 
milieuvriendelijke kantoren en de trend van thuiswerken waardoor dat er minder werkplekken nodig 
zijn. Op de woningmarkt wordt Delta Lloyd Groep geconfronteerd met een aanhoudende daling van 
de huizenprijzen, die weerspiegeld wordt in de IFRS-balans. Door de aanhoudende druk op de 
huizenprijzen, in combinatie met de hogere werkloosheid, is het risico van te late of verminderde 
aflossing op hypotheken toegenomen. 

(3) Langlevenrisico 
Het langlevenrisico komt voort uit de toenemende levensverwachting voor polishouders en 
gepensioneerden en kan resulteren in een hoger uitkeringsniveau dan oorspronkelijk door Delta 
Lloyd Groep werd voorzien. Bovendien zal een onverwachte stijging van de langleventrend 
waarschijnlijk van lange duur zijn, zoals we in het verleden hebben gezien (de meest recente 
onverwachte toename van de langleventrend begon in 2002 en houdt nog steeds aan). Onvoorziene 
ontwikkelingen binnen de medische wetenschap blijven aan de orde en kunnen de levensverwachting 
sterk doen toenemen. De stijgende sociaal-economische status van gezinnen (een belangrijke 
indicator voor de langleventrend) kan in de komende jaren ook leiden tot een onverwachte toename 
van de levensverwachting.

(4) Uiteenvallen van de euro 
Het risico bestaat dat financiële en politieke instabiliteit in bepaalde Europese landen leidt tot het 
uiteenvallen van de euro, met als gevolg financiële en operationele verliezen. Hoewel de huidige 
ontwikkelingen hoopgevend zijn, blijft de situatie volatiel. Nog niet alle onderliggende financiële en 
politieke problemen zijn opgelost. Een aantal scenario’s kan leiden tot het uiteenvallen of tot een 
impliciete/expliciete begrotingsunie.

(5) Regeerakkoord
Het regeerakkoord dat op 29 oktober 2012 werd gepresenteerd, houdt de volgende veranderingen in:

 verhoging van assurantiebelasting op schadeverzekeringsproducten van 9,7% naar 21%;
 geleidelijke verlaging van de hypotheekrenteaftrek;



Delta Lloyd Groep Samenvatting  2012 48

Kapitaal- en risicomanagement

 beperking van de fiscaal begunstigde pensioenopbouw over inkomen tot € 100.000; en
 geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd van 65 jaar naar 67 jaar.

Bovendien wordt het fiscale kader voor pensioensparen en –uitkeringen door de regering opnieuw 
tegen het licht gehouden. Volgens een voorlopige impactanalyse door Delta Lloyd Groep kan het 
bruto premie-inkomen als gevolg van deze maatregelen met 20% tot 25 % dalen. Met uitzondering 
van de verhoging van de assurantiebelasting op schadeverzekeringsproducten moeten de 
wetsvoorstellen voor deze maatregelen nog worden uitgewerkt en worden goedgekeurd door het 
parlement. Het effect van deze maatregelen kan pas nauwkeuriger worden bepaald wanneer de 
wetgeving door het parlement is goedgekeurd. 

Solvency II 

Solvency II staat voor de nieuwe regelgeving voor verzekeringsbedrijven die in de Europese Unie 
actief zijn. In 2012 is duidelijk geworden dat de vermoedelijke inwerkingtreding van het raamwerk 
waarschijnlijk wordt uitgesteld naar 1 januari 2016. De Europese Commissie zal de exacte 
implementatiedatum naar verwachting in 2013 bekendmaken.

Het voorgestelde Solvency II raamwerk drie hoofdgebieden (pijlers).
 Pijler 1: kwantitatieve eisen, waaronder het kapitaal dat een verzekeraar moet aanhouden;
 Pijler 2: eisen op het gebied van governance en risicomanagement van verzekeraars, plus het 

effectieve toezicht op verzekeraars; en
 Pijler 3: verplichtingen voor publicatie en transparantie.

Delta Lloyd Groep heeft in 2010 een Solvency II programma opgezet om aan de toekomstige eisen te 
voldoen. Het programma omvat tien projecten met specifieke doelstellingen, gerelateerd aan de eisen 
uit de drie pijlers van het raamwerk. De algehele doelstelling van het programma is dat de 
bedrijfsonderdelen van Delta Lloyd Groep en de geconsolideerde groep als geheel voldoen aan de 
richtlijnen van Solvency II. Eind 2012 beëindigde Delta Lloyd Groep enkele activiteiten in het kader 
van het programma, omdat deze zijn overgedragen aan de bedrijfsonderdelen of zijn uitgesteld.

Pijler 1
Delta Lloyd Groep heeft ervoor geopteerd de vereiste solvabiliteit vanaf de implementatiedatum van 
Solvency II te rapporteren op basis van een ‘intern model’. Dit is het model waarmee we nu al voor 
interne doeleinden het economisch kapitaal berekenen. Het voldoen aan alle eisen voor gebruik van 
het intern model heeft in 2012 een grote inspanning vereist van Delta Lloyd Groep

Pijler 2
Delta Lloyd Groep voerde ieder kwartaal de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) uit. In 
december 2012 nam Delta Lloyd Groep deel aan de sectorbrede generale repetitie die door DNB werd 
georganiseerd.

Pijler 3
Delta Lloyd Groep treft voorbereidingen om vanaf 1 januari 2014 de vereiste rapportages, zoals de 
Regular Supervisory Reporting (RSR) en het Solvency and Financial Conditions Report (SFCR), te 
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kunnen opstellen. Het implementatieplan voor de rapportages is in november 2011 afgerond en 
opgeleverd aan DNB. De Nederlandse verzekeringsentiteiten namen in 2012 met succes deel aan de 
zogenaamde ‘Parallel Run’. Hierbij moest een aantal nieuwe rapportagetemplates worden 
aangeleverd waarin Solvency II-cijfers per jaarultimo 2012 waren verwerkt.

4.2. Ontwikkeling kapitaal in 2012

Dankzij goed risico- en kapitaalbeheer heeft Delta Lloyd Groep een sterke vermogenspositie, ondanks 
de historisch lage rente, die direct tot uiting komt in onze tegen marktwaarde gewaardeerde balans.

Het eigen vermogen bedroeg eind 2012 € 2,3 miljard, vergeleken met € 3,9 miljard eind 2011. Dit 
betekent een daling van 40%, die vooral werd veroorzaakt door de aanhoudend lage rente. Dit had 
een negatief effect op de waarde van de verplichtingen en werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd 
door een toename van de activa. De waarde van de verplichtingen is gebaseerd op de Collateralised 
AAA curve, die ongeveer 200 basispunten is gedaald op het 10-jaarspunt. De DNB swap curve 
daarentegen, waarmee de waarde van activa wordt bepaald, daalde slechts ongeveer 100 basispunten. 
De waarde van de activa en de verplichtingen bewoog zich dus in extreme mate in tegengestelde 
richting, wat een sterke daling van het eigen vermogen tot gevolg had. De solvabiliteit onder IFRS 
daalde daarbij van 302% naar 205%.

Ratio's per einde boekjaar
2012 2011 

Solvabiliteit (IGD) 177% 174%
Wettelijke solvabiliteit verzekeringsmaatschappijen 212% 206%
BIS ratio 13,9% 12,1%
Core Tier 1 ratio 10,6% 8,9%

Ondanks de daling van het wettelijke eigen vermogen toonde de wettelijke solvabiliteit (IGD, 
gemeten onder het huidige solvabiliteitsstelsel) een beperkte stijging van drie procentpunten naar 
177% (2011: 174%). De voornaamste redenen hiervoor is de invoering van de ultimate forward rate 
(UFR) en de stijging van de wettelijke LAT marge. Het vereiste kapitaal is eveneens sterk toegenomen 
als secundair effect van de lage marktrente. De wettelijke solvabiliteit van de onder toezicht staande 
verzekeringsentiteiten was eind 2012 solide, met een gemiddelde waarde van 212%.  ‘Hard’ kapitaal 
(eigen vermogen exclusief onder meer goodwill en acquired value of in-force) vertegenwoordigt 84% 
van het eigen vermogen.

De mutatie in het wettelijke eigen vermogen werd voor een deel gecompenseerd door de invoering 
van de UFR aan het eind van het tweede kwartaal teneinde een stabielere rente voor langlopende 
verplichtingen tot stand te brengen. Deze maatregel werd door DNB genomen in verband met de 
aanhoudende uitzonderlijke marktomstandigheden (lage rente) en haperende liquiditeit in het lange 
segment van de markt. De UFR houdt in dat de rente in 40 jaar convergeert naar een niveau van 
4,2%, waarbij vanaf 20 jaar wordt geëxtrapoleerd (‘laatste liquide punt’). 
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De BIS ratio van Delta Lloyd Bank steeg naar 13,9% en bevindt zich nu op een goed niveau (2011: 
12,1%), terwijl de Core Tier 1 ratio van het bankbedrijf van Delta Lloyd verbeterde naar 10,6% (2011: 
8,9%). De verbetering van beide ratio’s kwam tot stand doordat Delta Lloyd Groep het eigen 
vermogen van Delta Lloyd Bank versterkte met € 100 miljoen.

Ratings
Standard & Poor’s beoordeelt Delta Lloyd Groep op een stand-alone basis sinds april 2011 toen Aviva 
haar belang in Delta Lloyd Groep verminderde tot een minderheidsbelang. Delta Lloyd 
Levensverzekering NV en Delta Lloyd Schadeverzekering NV kregen een rating A met een stabiele 
outlook en Delta Lloyd NV en Delta Lloyd Treasury BV werden beoordeeld op BBB+, eveneens met 
een stabiele outlook. In september 2012 bekrachtigde Standard & Poor’s alle bestaande ratings van 
Delta Lloyd Groep. Dit duidt op een sterkte positie tegen de achtergrond van de verslechterende 
financiële en economische marktomstandigheden.

S&P ratings: stable outlook
Bedrijfsonderdeel Rating
Delta Lloyd Levensverzekering NV A
Delta Lloyd Schadeverzekering NV A
Delta Lloyd NV BBB+
Delta Lloyd Treasury BV BBB+
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4.3. Case: Expert in risico’s

Als verzekeringsmaatschappij beoordelen, beperken en beheren wij risico’s. Onze klanten betalen ons 
om hun risico’s over te nemen – overlijdens- en gezondheidsrisico’s, het risico van diefstal, brand, 
een auto-ongeluk, natuurrampen. Wij verzekeren bijna alle denkbare risico’s. Risicobeheer heeft voor 
ons en voor onze klanten topprioriteit.

Wij moeten niet alleen inzicht hebben in risico’s en die risico’s meten, maar ze ook beperken. 
“Risicobeheer is gebaseerd op statistiek en geavanceerde modellen. Maar het menselijk aspect is 
minstens zo belangrijk,” aldus Theo Berg, Directeur Group Actuarial and Risk Management. “Het is 
van essentieel belang dat wij onze klanten kennen en inzicht hebben in de risico’s die zij lopen. Onze 
verzekeringsmensen kunnen klanten advies geven om bepaalde risico’s te voorkomen, te beperken of 
te vermijden.” 

Behalve het risicobeheer voor onze klanten moeten wij ook onze eigen operationele en andere interne 
bedrijfsrisico’s bewaken en beheren. Werkt ons interne betalingssysteem goed en is het veilig? Zijn 
onze onlinesystemen voor internetbankieren, vermogensbeheer en liquiditeitsbeheer goed beveiligd? 
De afdeling Business Continuity Management bewaakt het risico van systeemstoringen en ontwikkelt 
calamiteitenplannen om in te grijpen wanneer zich een ernstig probleem voordoet.

Door de strengere regelgeving, deels naar aanleiding van de financiële crisis, staat risicobeheer nog 
hoger op de agenda. Op grond van het internationale toezichtkader voor verzekeraars, Solvency II, 
zijn wij verplicht om in detail te beschrijven en vast te leggen hoe wij het risicobeheer gestalte geven. 
De herziene regelgeving is voor een groot deel al ingevoerd. Om kennis van de risicocultuur breder in 
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onze organisatie in te bedden, hebben wij in 2012 een e-learning programma voor risicobeheer 
geïntroduceerd. 

Verdere afstemming en ontwikkeling van het risicobeheer moeten ervoor zorgen dat wij als bedrijf 
efficiënter en veiliger opereren, ten behoeve van onze klanten en voor een betere besluitvorming. 
Inzicht in risico’s is nodig om een succesvol bedrijf te kunnen zijn. 
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5. Financiële gegevens
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Geconsolideerde balans
In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari 2011
Activa
Goodwill 304,4 330,4 330,4 
AVIF en overige immateriële vaste activa 113,9 148,2 140,7 
Geactiveerde acquisitiekosten 180,7 200,2 220,1 
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 140,8 160,6 178,9 
Vastgoedbeleggingen 2.167,5 2.446,9 2.414,2 
Deelnemingen en joint ventures 193,6 334,8 375,4 
Latente belastingvorderingen 1.533,3 628,6 54,6 
Schuldbewijzen 25.232,8 20.366,2 19.473,7 
Aandelen 4.322,1 4.984,8 5.548,9 
Derivaten 2.550,3 2.436,2 1.149,2 
Beleggingen voor rekening risico polishouder 13.535,2 12.495,6 12.772,7 
Leningen tegen reële waarde met verantwoording van 
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening 6.249,1 6.104,6 6.331,5 

Leningen en vorderingen tegen geamortiseerde kostprijs 17.106,7 17.321,8 16.001,6 
Vorderingen uit herverzekeringen 535,2 561,5 603,4 
Fondsbeleggingen 18,8 19,1 20,4 
Voorraad vastgoedprojecten 30,2 42,6 53,0 
Vorderingen en overige financiële activa 2.209,5 1.984,3 1.597,3 
Belastingvorderingen 79,7 116,3 31,2 
Geactiveerde rente en vooruitbetalingen 637,9 609,7 672,1 
Liquide middelen 2.570,6 3.543,4 1.193,9 
Activa aangehouden voor verkoop 283,4 27,3 24,2 
Totaal activa 79.995,6 74.862,9 69.187,4 
Aandelenkapitaal en reserves
Aandelenkapitaal 35,4 34,1 33,5 
Agioreserve 355,2 356,4 357,0 
Herwaarderingsreserves 637,7 406,0 737,8 
Overige reserves -277,5 -90,5 39,8 
Aandelenoptieplan 5,8 5,4 0,9 
Ingekochte eigen aandelen -36,8 -37,9 -43,5 
Ingehouden winsten 1.586,4 3.191,9 3.501,0 
Totaal aandelenkapitaal en reserves 2.306,1 3.865,6 4.626,6 
Belang derden 306,7 309,4 334,2 
Eigen vermogen 2.612,8 4.175,0 4.960,8 
Verplichtingen
Verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten 44.722,7 39.104,3 35.961,3 
Verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten 4.736,8 4.028,1 3.758,1 
Pensioenverplichtingen 2.370,7 2.046,2 1.802,8 
Voorzieningen voor overige verplichtingen 87,0 136,3 214,7 
Latente belastingverplichtingen 1.220,2 911,4 472,7 
Belastingverplichtingen 44,8 34,0 - 
Achtergestelde leningen 716,8 666,0 676,8 
Gesecuritiseerde hypothecaire leningen 4.897,2 4.860,4 5.890,0 
Overige leningen o.g. 1.078,3 1.372,2 1.727,2 
Derivaten 2.078,0 1.708,2 1.284,7 
Beleggingen voor rekening risico polishouder 22,8 37,3 - 
Banksparen en deposito's 10.181,9 9.965,8 7.254,0 
Overige financiële verplichtingen 2.808,0 2.096,9 1.793,9 
Overige verplichtingen 2.282,5 3.720,9 3.390,5 
Verplichtingen inzake activa aangehouden voor verkoop 135,2 - - 
Totaal verplichtingen 77.382,8 70.688,0 64.226,7 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 79.995,6 74.862,9 69.187,4 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
In miljoenen euro 2012 2011 
Baten
Bruto geboekte premies 5.205,5 5.871,6 
Uitgaande herverzekeringspremies -201,5 -161,4 
Geboekte premies eigen rekening 5.004,0 5.710,2 
Mutatie in voorziening niet-verdiende premies 1,6 20,6 
Netto verdiende premies 5.005,6 5.730,8 
Beleggingsopbrengsten 5.759,5 3.765,6 
Aandeel in winst / verlies na belastingen van deelnemingen 9,5 48,6 
Opbrengst uit beleggingen 5.768,9 3.814,1 
Provisiebaten en ontvangen vergoedingen 256,0 232,5 
Overige baten 12,1 14,7 
Totaal opbrengst uit beleggingen en overige activiteiten 6.037,0 4.061,4 
Totale baten 11.042,6 9.792,2 
Lasten
Netto uitbetaalde claims en uitkeringen ¹) 4.594,2 4.390,0 
Mutatie in verzekeringsverplichtingen 6.433,9 3.526,0 
Kosten voor de verwerving van verzekerings-, beleggings- en overige contracten 651,2 647,7 
Financieringslasten 692,1 812,9 
Overige operationele lasten 681,9 656,5 
Totale lasten 13.053,4 10.033,2 
Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -2.010,8 -241,0 
Belastingen -533,6 -88,3 
Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 11,8 -0,4 
Nettoresultaat -1.465,4 -153,1 
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Delta Lloyd NV -1.495,1 -182,5 
Belang derden 29,7 29,4 
Nettoresultaat -1.465,4 -153,1 
1) Netto uitbetaalde claims en uitkeringen is inclusief winstdelingen en kortingen
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
In miljoenen euro 2012 2011 
Nettoresultaat -1.465,4 -153,1 
Niet-gerealiseerde resultaten
Waardeveranderingen van financiële instrumenten aangehouden voor verkoop 351,0 -476,9 
Overboeking van reële waardeverandering m.b.t. DPF contracten naar voorzieningen -52,7 -23,7 
Bijzondere waardevermindering overgeheveld naar winst- en verliesrekening 185,6 231,4 
Teruggenomen bijzondere waardeverminderingen uit winst- en verliesrekening -1,7 - 
Realisatie van herwaarderingen van financiële instrumenten aangehouden voor 
verkoop -235,1 -103,0 

Reële-waardeveranderingen deelnemingen 25,5 21,1 
Actuariële winsten en verliezen (pensioenverplichtingen) -258,0 -173,3 
Overboeking van actuariële winsten en verliezen m.b.t. DPF contracten naar 
voorzieningen 8,4 - 

Reële-waardeveranderingen vastgoed 2,8 - 
Reële-waardeveranderingen micro hedge -2,0 - 
Totaal belastingeffect 27,0 50,1 
Totaal niet-gerealiseerde resultaten 50,7 -474,3 
Totaal resultaat -1.414,7 -627,4 
Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van Delta Lloyd NV -1.450,5 -644,6 
Belang derden 35,8 17,2 
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten -1.414,7 -627,4 
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
In miljoenen euro Gewone 

aan- 
delen

Agio-
reserve

Herwaar- 
derings- 
reserves

Overige 
reserves

Aandel- 
enoptie- 

plan

Ingekoch- 
te eigen 

aandelen

Ingehou- 
den 

winsten

Totaal 
aandelen- 

kapitaal en 
reser- ves 

¹)

Belang 
derden

Totaal 
eigen 

vermoge
n

Per 1 januari 2011 33,5 357,0 737,8 39,8 0,9 -43,5 3.495,7 4.621,3 334,2 4.955,5 

Effect stelselwijziging - - - - - - 5,2 5,2 - 5,2 

Herziene openingsbalans 2011 33,5 357,0 737,8 39,8 0,9 -43,5 3.501,0 4.626,6 334,2 4.960,8 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten - - -331,8 -130,3 - - - -462,1 -12,2 -474,3 

Resultaat over periode ²) - - - - - - -182,5 -182,5 29,4 -153,1 

Uitkering slotdividend 2010 0,4 -0,4 - - - - -70,2 -70,2 - -70,2 

Uitkering interim-dividend 2011 0,2 -0,2 - - - - -56,3 -56,3 - -56,3 
Minderheidsbelang in uitbetaling 
dividend 2011 - - - - - - - - -49,5 -49,5 

Muatie minderheidsbelang ³) - - - - - - - - 7,5 7,5 
Mutatie indirect gehouden eigen 
aandelen in investmentfunds voor 
rekening en risico van polishouders

- - - - - 5,6 - 5,6 - 5,6 

Mutatie (on)voorwaardelijk 
toegekende aandelen - - - - 4,5 - - 4,5 - 4,5 

31 december 2011 34,1 356,4 406,0 -90,5 5,4 -37,9 3.191,9 3.865,6 309,4 4.175,0 

Per 1 januari 2012 34,1 356,4 406,0 -90,5 5,4 -37,9 3.191,9 3.865,6 309,4 4.175,0 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten - - 231,7 -187,1 - - - 44,6 6,1 50,7 

Resultaat over periode ²) - - - - - - -1.495,1 -1.495,1 29,7 -1.465,4 

Uitkering slotdividend 2011 0,5 -0,5 - - - - -76,2 -76,2 - -76,2 

Uitkering interim-dividend 2012 0,7 -0,7 - - - - -34,8 -34,8 - -34,8 
Minderheidsbelang in uitbetaling 
dividend 2012 - - - - - - - - -29,3 -29,3 

Mutatie minderheidsbelang ³) - - - - - - - - -9,3 -9,3 

Mutatie ingekochte eigen aandelen - - - - - 1,5 - 1,5 - 1,5 
Mutatie indirect gehouden eigen 
aandelen in investmentfunds voor 
eigen risico

- - - - - - - - - - 

Mutatie indirect gehouden eigen 
aandelen in investmentfunds voor 
rekening en risico van polishouders

- - - - - -0,5 - -0,5 - -0,5 

Mutatie (on)voorwaardelijk 
toegekende aandelen - - - - 0,4 - 0,6 0,9 0,1 1,0 

Per 31 december 2012 35,4 355,2 637,7 -277,5 5,8 -36,8 1.586,4 2.306,1 306,7 2.612,8 
1) Toekomend aan aandeelhouders Delta Lloyd NV
2) De bestemming van het resultaat zal worden vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders
3) Aankoop / verkoop FBA en reclass van 15% non controlling interest Cyrte Investments naar financiële verplichtingen 

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december
In miljoenen euro 2012 2011 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 2.065,0 5.156,7 
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.703,2 -1.271,0 
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -325,0 -1.539,9 
Netto toename/afname in liquide middelen en banksaldi -963,3 2.345,8 
Liquide middelen en banksaldi aan het begin van het jaar 3.543,4 1.197,7 
Netto toename/afname in liquide middelen en banksaldi -963,3 2.345,8 
Liquide middelen en banksaldi aan het einde van het jaar 2.580,1 3.543,4 
Liquide middelen en banksaldi geconsolideerde jaarrekening 2.570,6 3.543,4 
Liquide middelen en banksaldi rekening risico polishouder 9,6 - 
Totaal liquide middelen en banksaldi per 31 december 2.580,1 3.543,4 
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6. Over deze samenvatting

Dit document betreft een Nederlandse samenvatting van het jaarverslag 2012 van Delta Lloyd NV en 
biedt geselecteerde informatie over Delta Lloyd NV in het jaar 2012. Dit document dient enkel ter 
informatie. Deze informatie is afkomstig uit het volledige (Engelstalige) jaarverslag 2012 van 
Delta Lloyd NV, dat op 4 april 2013 is gepubliceerd (Jaarverslag 2012). Het bepaalde in de 
Disclaimer weergegeven in paragraaf 6.3 van het Jaarverslag 2012 is onverminderd van toepassing op 
deze samenvatting.

De informatie in dit document biedt u op hoofdlijnen een goed overzicht van Delta Lloyd NV in 2012. 
Voor een volledig overzicht kunt u het Jaarverslag 2012 raadplegen op www.deltalloydgroep.com. 
Hoewel alle teksten en cijfers in dit document met zorg uit het Engels zijn vertaald en de aangeboden 
informatie zorgvuldig is samengesteld, kunnen aan deze uitgave geen rechten worden ontleend. In 
geval van eventuele verschillen is het Jaarverslag 2012 leidend. Delta Lloyd NV noch een van haar 
dochtermaatschappijen kan aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of 
gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op, of acties 
ondernomen naar aanleiding van informatie gegeven door middel van deze samenvatting.

Deze samenvatting is een publicatie van Corporate Communications & Investor Relations van 
Delta Lloyd Groep, gepubliceerd op www.deltalloydgroep.com. Het Jaarverslag 2012 is uitsluitend in 
het Engels beschikbaar via deze website en als iPad app.

Meer gegevens over Delta Lloyd Groep, onze merken, gegevens over de Raad van Bestuur, ons 
management en de adressen van onze kantoren kunt u vinden op www.deltalloydgroep.com.

Credits zeilfotografie
Richard Langdon (hoofdstukken 1, 2, 4), Simon Keijzer (hoofdstukken 3, 5), Justin Nan (hoofdstuk 6).
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