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1.  OVERZICHT  

1.1.  Profiel  Delta  Lloyd  
  
Delta  Lloyd  is  al  sinds  1807  een  vertrouwde  partner  voor  verzekeren,  pensioenen,  beleggen  en  
bankieren.  Ons  doel  is  financiële  zekerheid  te  bieden,  nu  en  in  de  toekomst.  Wij  leveren  duidelijke,  
betrouwbare  en  hedendaagse  producten  en  diensten  waarmee  wij  tegemoet  komen  aan  de  
behoeften  van  onze  klanten.  Zo  creëren  wij  waarde  voor  onze  klanten,  aandeelhouders  en  
medewerkers.  
  
Onze  kernmarkten  zijn  leven,  pensioen  en  schade  in  Nederland  en  leven  en  pensioen  in  België,  waar  
wij  tot  respectievelijk  de  top  3  en  de  top  5  van  de  verzekeringsmarkt  willen  behoren.  Wij  willen  ons  
marktaandeel  vergroten,  vanuit  een  solide  financiële  positie  en  met  een  sterke  focus  op  de  lange  
termijn  en  geavanceerd  risicomanagement.  Wij  maken  ook  serieus  werk  van  duurzaam  
ondernemen.  Het  gaat  hierbij  in  het  bijzonder  om  integriteit  –  ons  bestaansrecht  –  klantbelang,  
maatschappelijke  betrokkenheid  en  goed  werkgeverschap.  
  
Delta  Lloyd  NV  is  genoteerd  in  Amsterdam  en  Brussel.  Delta  Lloyd  Levensverzekering  NV  en    
Delta  Lloyd  Schadeverzekering  NV  hebben  een  A  rating  van  S&P  (stabiele  outlook).  
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Leven  

Delta  Lloyd  biedt  collectieve  pensioenproducten  aan  in  Nederland  en  via  onafhankelijke  financieel  
adviseurs  ook  een  breed  scala  aan  levensverzekeringsproducten.  Wij  verkopen  ook  
levensverzekeringen  onder  de  merknaam  ABN  AMRO  Verzekeringen  via  de  adviseurs  en  de  directe  
distributiekanalen  van  ABN  AMRO  Bank,  onze  partner  in  de  joint  venture,  en  onder  de  merknaam  
OHRA  rechtstreeks  aan  vooral  particuliere  klanten.  In  België  verkopen  wij  individuele  en  collectieve  
levensverzekeringen  via  onafhankelijke  adviseurs  en  een  netwerk  van  bankkantoren  en  gebonden  
agenten.  BeFrank,  onze  premiepensioeninstelling  (PPI),  is  een  eigentijdse  online  aanbieder  van  
pensioenproducten  en  streeft  ernaar  pensioenregelingen  zo  simpel  mogelijk  te  houden.  De  
activiteiten  van  Delta  Lloyd  in  Duitsland  zullen  worden  verkocht  (onder  voorbehoud  van  
goedkeuring  door  toezichthouders).  
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Schade  

Wij  verkopen  een  breed  assortiment  schadeverzekeringsproducten  voor  zowel  de  particuliere  als  de  
zakelijke  markt,  hoofdzakelijk  in  Nederland.  Deze  producten  worden  via  meerdere  partners  
gedistribueerd,  waaronder  onafhankelijke  adviseurs,  volmachten,  ABN  AMRO  bankkantoren  en  
makelaars.  Wij  leggen  steeds  sterker  de  nadruk  op  online  verkoop  en  dienstverlening,  in  
samenwerking  met  onze  distributiepartners.  Delta  Lloyd  is  actief  op  diverse  nichemarkten,  zoals  
pleziervaartuigen,  offshore  windmolenparken,  technische  installaties  en  productiefaciliteiten  en  
goederentransport.  

Bank  

Hypotheken  en  banksparen  staan  centraal  in  ons  Nederlandse  bankbedrijf.  Deze  producten  worden  
gedistribueerd  via  onze  verkoopkanalen.  Onze  bank  in  België  is  een  niet-‐kernactiviteit  en  is  verkocht  
in  december  2014  (onder  voorbehoud  van  goedkeuring  door  de  toezichthouders).  

Asset  Management  

Delta  Lloyd  Asset  Management  is  een  onafhankelijk  vermogensbeheerder,  die  het  
vermogensbeheer  verzorgt  voor  onze  verschillende  bedrijfsonderdelen.  Het  productaanbod  omvat  
ook  een  reeks  beleggingsfondsen  voor  institutionele  en  particuliere  klanten  en  discretionaire  
mandaten  voor  institutionele  klanten.  Wij  bieden  specialistische  producten  binnen  verschillende  
beleggingscategorieën,  zoals  vastrentende  waarden,  aandelen  en  vastgoed,  en  oplossingen  waarin  
deze  categorieën  worden  gebundeld.  
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1.2.  Uitgelicht  
[Highlights  invoegen,  zie  excel]  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kerncijfers  

(in  miljoenen  euro,  tenzij  anders  aangegeven)   2014   2013   Mutatie  

Bruto  premie-‐inkomen  *   3.946   4.709   -‐16%  

NAPI   418   431   -‐3%  

Operationele  kosten   714   776   -‐8%  

Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden  *   377   426   -‐12%  

Resultaat  (IFRS)  na  belastingen  en  belang  derden   361   183   97%  

COR*   94,5%   97,7%   -‐3,2pp  

Internal  rate  of  return  van  nieuwe  levenproductie   10%   10%   -‐  

Eigen  vermogen  (exclusief  belang  derden)   2.468   2.621   -‐6%  

Wettelijke  (IGD)  solvabiliteit  verzekeringsentiteiten   213%   213%   -‐  

Wettelijke  (IGD)  solvabiliteit  groep  **   183%   184%   -‐1pp  

Group  European  Embedded  Value   4.346   4.447   -‐2%  

*  Exclusief  beëindigde  en  in  run-‐off  geplaatste  activiteiten.  

**  Inclusief  positief  effect  (10pp)  van  de  verkoop  van  Delta  Lloyd  Bank  België.  
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1.3.  Bericht  van  de  bestuursvoorzitter  
  

Op  1  januari  2015  ben  ik  aangetreden  als  voorzitter  van  de  Raad  van  
Bestuur  en  sindsdien  ben  ik  bezig  om  Delta  Lloyd  beter  te  leren  kennen,  
maar  ook  de  klanten  die  wij  bedienen,  de  markten  waarin  wij  actief  zijn,  
onze  medewerkers  en  onze  aandeelhouders.  Het  was  interessant  en  
inspirerend  om  deze  stakeholders  te  ontmoeten  en  van  hen  te  horen  
hoe  wij  presteren  en  hoe  het  beter  kan.  
  
Delta  Lloyd  heeft  in  2014  een  solide  resultaat  behaald  en  goede  
vooruitgang  geboekt  in  het  aanpassingsproces  aan  de  nieuwe  
voorkeuren  van  klanten,  de  nog  altijd  lage  rente  en  de  snel  
veranderende  regelgeving.  Alle  bedrijfsonderdelen  hebben  hieraan  

bijgedragen.  In  het  levenbedrijf  zijn  wij  met  succes  in  versneld  tempo  overgeschakeld  naar  minder  
kapitaalintensieve  pensioenregelingen,  met  daarbij  een  duidelijke  focus  op  nieuwe  jaarpremies.  Wij  
hebben  de  portefeuille  van  ons  schadebedrijf,  dat  goed  presteerde  dankzij  het  strikte  
acceptatiebeleid  en  de  lagere  kosten,  geherstructureerd.  Het  volume  van  de  nieuwe  
hypotheekproductie  bij  onze  Nederlandse  bank  bleef  op  een  goed  niveau  terwijl  de  tarieven  
verbeterden.  In  het  segment  Asset  Management  kende  vooral  onze  vastrentende  portefeuille  een  
bijzonder  sterk  jaar.  Dit  bleek  ook  uit  de  twee  nominaties  van  Morningstar.  

Klanten    

Bij  alles  wat  wij  doen,  staan  onze  klanten  centraal.  Dit  komt  tot  uiting  in  de  bovengemiddelde  score  
van  onze  merken  in  het  Klantbelang  Dashboard  van  de  Autoriteit  Financiële  Markten.  Wij  komen  bij  
onafhankelijke  financieel  adviseurs  ook  onveranderd  op  de  eerste  plaats  als  pensioenverzekeraar.  
De  klanttevredenheidscores  bij  Leven  en  Schade  Zakelijk  zijn  verder  gestegen.  Feedback  uit  
klantenonderzoek  leert  echter  dat  er  nog  ruimte  is  voor  verbetering.  De  klanttevredenheid  bij  Leven  
Particulier  en  de  Bank  was  lager  in  2014.  Wij  gaan  hier  extra  aandacht  aan  besteden  en  willen  dit  op  
het  hoge  niveau  brengen  waarnaar  wij  streven.  
  
Het  is  van  essentieel  belang  dat  wij  relevant  blijven  voor  onze  klanten  en  kunnen  inspelen  op  hun  
veranderende  behoeften.  Zo  komen  wij  bijvoorbeeld  aan  de  groeiende  vraag  in  de  pensioenmarkt  
naar  beschikbare-‐premieregelingen  tegemoet  met  nieuwe  oplossingen,  waaronder  hybride  
producten  en  premiepensioeninstellingen  (PPI’s)  zoals  BeFrank.  Wij  werken  ook  voortdurend  aan  de  
verbetering  van  onze  interne  processen  ten  behoeve  van  onze  klanten,  onder  meer  via  verdere  
digitalisering  en  betere  mobiele  en  online  communicatie  en  diensten.  Dit  is  ook  wat  de  
hedendaagse  zakenwereld  verwacht.  

Aandeelhouders  

Wij  zijn  onze  aandeelhouders  erkentelijk  voor  hun  trouw  in  een  jaar  waarin  onze  onderneming  voor  
veel  uitdagingen  kwam  te  staan.  Ons  totaalrendement  kwam  uit  op  bijna  7%  en  bleef  daarmee  iets  
achter  bij  de  AEX  in  2014.  Delta  Lloyd  werd  in  maart  2014  opgenomen  in  de  AEX  Index.  In  2014  is  
Delta  Lloyd  ook  opgenomen  in  de  Dow  Jones  Sustainability  Index.  Hiermee  hebben  wij  een  
langetermijndoelstelling  van  ons  duurzaamheidsbeleid  gerealiseerd.  
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Maatschappij  

Delta  Lloyd  wil  een  gewaardeerd  lid  zijn  van  de  gemeenschappen  waarin  zij  actief  is.  Wij  nemen  
onze  maatschappelijke  verantwoordelijkheid  serieus,  niet  alleen  via  de  activiteiten  van  de    
Delta  Lloyd  Foundation  maar  ook  in  ons  dagelijks  werk.  Om  dit  te  waarborgen,  hebben  wij  het  
Duurzame  Impact  programma  opgestart.  Doel  van  dit  programma  is  duurzaamheid  te  integreren  in  
onze  dagelijkse  bedrijfsvoering.  Wij  conformeren  ons  ook  sterk  aan  de  principes  van  de  United  
Nations  Global  Compact  en  de  Principles  of  Sustainable  Insurance.  Zo  stimuleren  wij  een  duurzame  
bedrijfsvoering,  die  naadloos  aansluit  bij  onze  visie  op  duurzaam  ondernemen.  

Solvency  II    

Versterking  van  de  kapitaalpositie  heeft  voor  Delta  Lloyd  in  de  aanloop  naar  Solvency  II,  dat  in  2016  
in  werking  treedt,  de  hoogste  prioriteit.  De  voorbereidingen  voor  dit  nieuwe  kapitaalregime  zijn  
complex  maar  wij  onderschrijven  de  uitgangspunten  die  hieraan  ten  grondslag  liggen.  Solvency  II  
leidt  tot  uniformiteit  en  creëert  een  gelijk  speelveld  voor  verzekeraars  in  Europa.  
  
Met  het  oog  op  de  invoering  van  Solvency  II  hebben  wij  maatregelen  genomen  om  bepaalde  
beleggingen  en  producten,  die  onder  de  nieuwe  regelgeving  een  hoger  kapitaalbeslag  vereisen,  
terug  te  schroeven  en  hebben  wij  ons  langlevenrisico  verminderd  door  dit  voor  een  deel  op  de  
herverzekeringsmarkt  te  plaatsen.  Wij  zijn  van  plan  om  voor  de  berekening  van  het  economisch  
kapitaal  een  intern  model  te  gebruiken  en  hebben  dit  model  ter  goedkeuring  voorgelegd  aan  de  
toezichthouder  zodat  wij  dit  in  de  toekomst  voor  rapportages  aan  de  toezichthouder  kunnen  
gebruiken.  
  
Hoewel  wij  in  een  juridisch  geschil  met  De  Nederlandsche  Bank  zijn  verwikkeld,  onderhouden  wij  
een  goede  relatie  met  onze  toezichthouders  en  wij  blijven  op  een  constructieve  en  professionele  
wijze  nauw  met  hen  samenwerken.  Uiteindelijk  hebben  wij  immers  hetzelfde  doel,  namelijk  de  
belangen  van  klanten  beschermen  en  het  vertrouwen  in  de  financiële  sector  herstellen.  

Medewerkers  

Zonder  de  inzet  en  de  betrokkenheid  van  onze  medewerkers  kunnen  wij  niet  functioneren.  Zij  
bewaken  onze  merken  en  bepalen  de  klantbeleving.  Betrokken  medewerkers  zorgen  voor  tevreden  
klanten.  Het  verheugt  mij  dan  ook  om  te  zien  hoe  gemotiveerd  zij  zijn  en  ik  wil  hen  bedanken  voor  
hun  harde  werk.  Uit  onze  enquête  naar  de  betrokkenheid  van  onze  medewerkers  is  gebleken  dat  zij  
zeer  positief  zijn  over  de  wijze  waarop  wij  de  klant  centraal  stellen,  maar  ook  dat  er  nog  het  nodige  
werk  aan  de  winkel  is.  Wij  nemen  maatregelen  om  de  punten  die  in  de  enquête  naar  voren  zijn  
gekomen  aan  te  pakken,  om  te  beginnen  door  een  betere  toegankelijkheid  van  het  hoger  kader  en  
een  grotere  inbreng  van  onze  medewerkers  bij  het  bepalen  van  de  richting  van  onze  onderneming.    
  
Er  hebben  diverse  mutaties  plaatsgevonden  in  de  top  van  onze  organisatie,  waaronder  niet  in  de  
laatste  plaats  het  vertrek  van  bestuursvoorzitter  Niek  Hoek  eind  2014.  Niek  heeft  een  aanzienlijke  
bijdrage  geleverd  aan  de  ontwikkeling  van  Delta  Lloyd  tot  de  onderneming  die  het  nu  is.  De  Raad  
van  Bestuur  verwelkomde  Ingrid  de  Graaf  als  nieuw  lid.  Zij  was  daarvoor  algemeen  directeur  van  de  
Commerciële  Divisie  en  volgde  Paul  Medendorp  op.  De  inzet  en  resultaatgerichte  aanpak  van  Paul  
zullen  we  gaan  missen.  In  lijn  met  best  practices  in  de  sector  wordt  Annemarie  Mijer  na  de  
Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders  in  mei  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  in  de  functie  van  
chief  risk  officer.  
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Vervolgstappen  

Wij  blijven  onze  richten  op  een  optimale  dienstverlening  aan  klanten.  Prudent  kapitaalbeheer  zal  
leidend  zijn  bij  onze  zakelijke  beslissingen  en  wij  zullen  de  efficiency  van  onze  bedrijfsvoering  verder  
verbeteren.  Nu  de  niet-‐kernactiviteiten  in  België  en  Duitsland  worden  verkocht,  kunnen  wij  ons  
gaan  concentreren  op  de  groei  van  onze  kernactiviteiten.  In  de  tweede  helft  van  2015  zullen  wij  u  
op  de  hoogte  brengen  over  de  voortgang  van  onze  strategische  ontwikkeling.  
  
Ik  wil  hier  graag  onze  klanten,  onze  medewerkers,  onze  aandeelhouders  en  ook  onze  vele  zakelijke  
partners  bedanken  voor  hun  onverminderde  inzet.  
  
Hans  van  der  Noordaa  
Bestuursvoorzitter  
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1.4.  Raad  van  Bestuur  en  Raad  van  Commissarissen  

1.4.1.  Raad  van  Bestuur  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hans  van  der  Noordaa  (1961,  Nederlands)  werd  in  2015  benoemd  als  lid  en  voorzitter  van  de  Raad  
van  Bestuur.  Voorheen  was  hij  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  van  ING  Bank  en  ING  Groep.  
  
Ingrid  de  Graaf  (1969,  Nederlands)  trad  in  dienst  in  1999  en  werd  in  2014  benoemd  als  lid  van  de  
Raad  van  Bestuur.  Voorheen  was  zij  algemeen  directeur  van  de  Commerciële  Divisie  van  Delta  Lloyd  
en  ABN  AMRO  Verzekeringen    
  
Emiel  Roozen  (1968,  Nederlands)  trad  in  dienst  bij  Delta  Lloyd  in  2002  en  werd  in  2010  benoemd  als  
lid  van  de  Raad  van  Bestuur  in  de  functie  van  chief  financial  officer.  Zijn  vorige  functies  waren  
directievoorzitter  Delta  Lloyd  Levensverzekering  en  CFO  Delta  Lloyd  Bankengroep.    
  
Onno  Verstegen  (1963,  Nederlands)  trad  in  dienst  bij  Delta  Lloyd  in  1995  en  werd  in  2011  benoemd  
als  lid  van  de  Raad  van  Bestuur.  Zijn  vorige  functies  waren  directievoorzitter  Delta  Lloyd  
Verzekeringen,  directievoorzitter  Delta  Lloyd  Levensverzekering  en  chief  commercial  officer  
ABN  AMRO  Verzekeringen.    
     

Emiel Roozen  
(1968, Nederlands)

Onno Verstegen  
(1963, Nederlands)

Hans van der Noordaa 
(1961, Nederlands)

Ingrid de Graaf  
(1969, Nederlands)
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1.4.2.  Raad  van  Commissarissen  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jean  Frijns  (1947,  Nederlands)  is  emeritus  hoogleraar  beleggingsleer  en  oud-‐voorzitter  van  de  
Monitoring  Commissie  Corporate  Governance  Code.  Hij  werd  in  2012  benoemd  als  lid  van  de  Raad  
van  Commissarissen  en  is  sinds  januari  2014  voorzitter.    
  
André  Bergen  (1950,  Belgisch)  is  voormalig  CEO  van  de  KBC  Group.  Hij  werd  in  2014  benoemd  als  lid  
van  de  Raad  van  Commissarissen.  
  
Eric  Fischer  (1946,  Nederlands)  is  vice-‐voorzitter  van  de  Raad  van  Commissarissen.  Voorheen  was  
hij  bijzonder  hoogleraar  toegepast  economisch  onderzoek  aan  de  Universiteit  van  Amsterdam.  Hij  
werd  in  2006  benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  Commissarissen.    
  
Jan  Haars  (1951,  Nederlands)  is  voormalig  chief  financial  officer  van  Corio  NV.  Hij  werd  in  2006  
benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  Commissarissen.    
  
Fieke  van  der  Lecq  (1966,  Nederlands)  is  bijzonder  hoogleraar  pensioenmarkten  (APG  leerstoel)  aan  
de  Erasmus  School  of  Economics.  Zij  werd  in  2010  benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  Commissarissen.    
  
Rob  Ruijter  (1951,  Nederlands)  was  interim  CFO  van  ASMI  en  interim  CEO  van  VION.  Hij  werd  in  
2014  benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  Commissarissen.  
  
Clara  Streit  (1968,  Duits  en  Amerikaans)  is  voormalig  director  bij  McKinsey  &  Company  Inc.  Zij  werd  
in  2013  benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  Commissarissen.       

Eric Fischer  
(1946, Nederlands)

Jan Haars 
 (1951, Nederlands)

Jean Frijns  
(1947, Nederlands)

Fieke van der Lecq  
(1966, Nederlands)

André Bergen  
(1950, Belgisch)

Clara Streit (1968,  
Duits en Amerikaans)

Rob Ruijter  
(1951, Nederlands)
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1.4.3.  Commissies  van  de  Raad  van  Commissarissen  

Nomination  Committee  

Clara  Streit,  voorzitter  
André  Bergen  
Jean  Frijns  
Eric  Fischer  

Remuneration  Committee  

Rob  Ruijter,  voorzitter  
Jan  Haars  
Clara  Streit  

Audit  Committee  

Jan  Haars,  voorzitter  
Fieke  van  der  Lecq  
Rob  Ruijter  
André  Bergen  

Risk  Committee  

André  Bergen,  voorzitter  
Jean  Frijns  
Eric  Fischer  
Fieke  van  der  Lecq  
Rob  Ruijter  

Delta Lloyd Samenvatting 2014   11

   1  OVERZICHT  
  2  DELTA LLOYD IN 2014  

  3  BERICHT RAAD VAN COMMISSARISSEN  
  4  OVER DEZE SAMENVATTING  

143 Commissies van de Raad van Commissarissen



1  OVERZICHT   4  DUURZAAMHEID  
2  DELTA  LLOYD  IN  2014   5  JAARREKENING  
3  BERICHT  RAAD  VAN  COMMISSARISSEN   6  ALGEMENE  INFORMATIE  
     
  

Delta  Lloyd  Samenvatting  2014  12  

1.5.  Risicomanagement  en  vijf  belangrijkste  risico’s  
  
Het  is  de  missie  van  Delta  Lloyd  om  financiële  zekerheid  te  bieden.  Ons  risicomanagementbeleid  
beschermt  ons  tegen  gebeurtenissen  die  deze  zekerheid  in  gevaar  zouden  kunnen  brengen.  
Risicomanagement  is  volledig  verankerd  in  onze  dagelijkse  bedrijfsvoering.  Wij  beheren  de  risico’s  
continue  en  volgen  interne  en  externe  ontwikkelingen  (ons  bedrijf,  de  markt  en  regelgeving)  
nauwgezet.  Dit  helpt  ons  om  onze  ratings  in  stand  te  houden,  onze  verplichtingen  ten  opzichte  van  
klanten  en  overige  crediteuren  na  te  komen  en  aan  de  eisen  van  wet-‐  en  regelgeving  en  best  
practices  te  voldoen.  
  
In  paragraaf  5.1.7.1.  van  het  Engelstalige  jaarverslag  beschrijven  en  analyseren  wij  onze  
belangrijkste  risico’s  en  hoe  wij  deze  beheren.  Meer  informatie  over  ons  raamwerk  voor  risk  
governance  kunt  u  vinden  op  onze  corporate  website.  
  
Wij  hebben  vastgesteld  dat  de  volgende  risico’s  potentieel  de  meest  ingrijpende  gevolgen  voor  
Delta  Lloyd  kunnen  hebben:  

• Ontoereikende  solvabiliteit  als  gevolg  van  wijzigingen  in  regelgeving;  
• Intern  model  niet  goedgekeurd;  
• Langdurige  lage  lange  rente;  
• Moeilijke  vastgoedmarkten  en  het  risico  van  betalingsachterstanden  op  hypotheken;  
• Langlevenrisico.  

(1)  Ontoereikende  solvabiliteit  als  gevolg  van  wijzigingen  in  regelgeving  

Er  bestaat  nog  onzekerheid  over  de  gevolgen  van  de  Solvency  II  richtlijn,  die  in  2016  in  werking  
treedt.  De  invoering  kan  voor  Delta  Lloyd  negatieve  effecten  hebben.  Het  risico  is  aanwezig  dat  
toezichthouders  strenge,  onverwachte  parameters  voor  onze  modellen  hanteren  of  dat  het  
ontbreken  van  adequate  managementinformatie  als  gevolg  van  de  onzekerheid  rond  de  wijzigingen  
in  regelgeving  kan  leiden  tot  ontoereikende  solvabiliteitsniveaus.  
  
Als  bijvoorbeeld  niet  bekend  is  hoeveel  kapitaal  Delta  Lloyd  moet  aanhouden,  dan  bestaat  het  risico  
dat  wij  onze  kapitaalpositie  onder-‐  of  overschatten.  Zonder  duidelijkheid  of  een  goede  indicatie  
nemen  wij  mogelijk  onjuiste  investeringsbeslissingen  of  maken  wij  mogelijk  verkeerde  afwegingen  
ten  aanzien  van  risico  en  rendement.  
  
Een  van  de  onzekerheden  rond  Solvency  II  betreft  de  definitie  van  de  referentieportefeuille  die  
moet  worden  gebruikt  voor  de  nieuwe  volatiliteitscorrectie.  
  
Om  het  risico  van  lagere  solvabiliteitsniveaus  zoveel  mogelijk  te  beperken,  heeft  Delta  Lloyd  de  
volgende  maatregelen  genomen:  

• Geslaagde  verkoop  (onder  voorbehoud  van  goedkeuring  door  de  toezichthouders)  van  
Delta  Lloyd  Deutschland  en  Delta  Lloyd  Bank  België  om  het  vereiste  kapitaal  vrij  te  maken;  

• Uitgifte  van  een  nieuwe  achtergestelde  eeuwigdurende  lening  van  €  750  miljoen;  
• Beperking  van  het  langlevenrisico  in  augustus  2014  door  middel  van  een  zesjarige  

langlevenswap  voor  onderliggende  langlevenvoorzieningen  van  circa  €  12,6  miljard;  
• Restrictiever  beleid  ten  aanzien  van  kapitaalintensieve  producten;  
• Implementatie  van  noodplannen  om  standaardratio’s  te  verbeteren;  en  
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• Restrictief  beleid  voor  contant  dividend  (waarde  van  uitkering  in  aandelen  is  hoger  dan  
contant  dividend).  

(2)  Intern  model  niet  goedgekeurd  

Het  door  Delta  Lloyd  ontwikkelde  intern  model  voor  de  berekening  van  het  economisch  kapitaal  is  
een  belangrijke  hoeksteen  van  ons  risicomanagementraamwerk.  Delta  Lloyd  moet  nog  goedkeuring  
van  De  Nederlandsche  Bank  krijgen  om  het  model  te  mogen  gebruiken  voor  het  vereist  kapitaal  
onder  Solvency  II.  De  kans  bestaat  dat  ons  verzoek  niet  wordt  goedgekeurd.  In  dat  geval  zijn  wij  
verplicht  de  hogere  kapitaaleisen  van  de  standaardformule  toe  te  passen.  
  
Om  deze  risico’s  zoveel  mogelijk  te  beperken,  heeft  Delta  Lloyd  de  volgende  maatregelen  genomen:  

• Aannemen  van  extra  personeel  om  resterende  problemen  op  te  lossen  (ontwikkeling  en  
validering  van  model);  

• Aanpassing  van  de  reikwijdte  en  het  tijdschema  van  het  ontwikkelings-‐  en  valideringsproces  
voor  zover  noodzakelijk;  en  

• Nauw  contact  met  de  toezichthouder.  

(3)  Langdurig  lage  lange  rente  

Dit  betreft  het  risico  dat  de  winstgevendheid  afneemt  als  gevolg  van  de  langdurig  lage  rente  en  een  
inflatie  van  rond  de  0%  of  minder  dan  0%.  Hierdoor  is  het  rendement  op  onze  
beleggingsportefeuille  lager.  Het  huidige  programma  van  de  Europese  Centrale  Bank  voor  
kwantitatieve  verruiming  vergroot  dit  risico.  De  rente  is  in  2014  gedaald  tot  een  historisch  
laagtepunt  en  er  zijn  geen  aanwijzingen  dat  deze  korte  termijn  gaat  stijgen.  Delta  Lloyd  heeft  zich  
beschermd  tegen  het  risico  van  de  huidige  lage  rente,  maar  over  een  langere  periode  levert  dit  
verschillende  problemen  op:  

• De  prijs  van  minimumgaranties  met  een  lange  looptijd  wordt  aanzienlijk  hoger;  
• Levensverzekeringsproducten  worden  minder  aantrekkelijk  om  te  kopen;  
• Een  lagere  lange  rente  zet  de  marges  en  daardoor  de  solvabiliteitsniveaus  onder  druk;  
• Bij  een  langer  lage  rente  kan  de  running  yield  op  de  beleggingsportefeuille  dalen  of  het  

verworven  risico  op  beleggingen  om  het  rendement  te  handhaven,  toenemen;  
• Minder  pensioenfondsen  kunnen  hun  pensioenverplichtingen  aan  Delta  Lloyd  overdragen  

vanwege  wettelijke  beperkingen  ten  aanzien  van  de  dekkingsgraad;  
• In  de  methode  van  prijsstelling  wordt  uitgegaan  van  een  langetermijngemiddelde  voor    

de  spread  op  herbeleggingen.  De  kans  bestaat  dat  het  potentieel  rendement  te  hoog    
is  ingeschat;  

• De  focus  op  beschikbare-‐premieregelingen.  
  

Delta  Lloyd  heeft  de  volgende  maatregelen  genomen  om  dit  risico  te  beperken:  
• Verlaging  van  de  garanties  voor  de  Belgische  levenactiviteiten;  
• Afsluiting  van  meer  beschikbare-‐premieregelingen,  met  minder  langetermijngaranties;  
• Sterkere  focus  op  schadeverzekeringen;  
• Diversificatie  naar  spreadproducten  zoals  onderhandse  leningen,  hypotheken,  

infrastructuur  en  vastgoed;  
• Regelmatige  evaluatie  en  optimalisering  van  de  balans  tussen  risico  en  rendement;  
• Focus  op  risico  gebaseerd  productontwerp  (niet  leven  en  termijn);  
• Beperking  van  het  renterisico  door  strikte  limieten  te  stellen  en  risico’s  regelmatig  te  

bewaken;  en  
• Verwerving  van  het  volledig  eigendom  van  BeFrank.  
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(4)  Moeilijke  vastgoedmarkten  en  het  risico  van  betalingsachterstanden  op  hypotheken  

Het  risico  bestaat  dat  het  rendement  op  vastgoed  en  hypotheken  daalt  als  gevolg  van  de  ongunstige  
economische  situatie  op  de  Nederlandse  vastgoedmarkt,  die  leidt  tot  een  hogere  leegstand  en  
oplopende  betalingsachterstanden.  Binnen  de  markt  voor  commercieel  onroerend  goed  nam  de  
leegstand  toe  in  2014.  
  
Per  31  december  2014  werd  de  totale  vastgoedportefeuille  gewaardeerd  op  €  2,2  miljard    
(2013:  €  2,3  miljard).  
  
De  betalingsachterstanden  binnen  onze  hypotheekportefeuille  bleven  stabiel  en  de  verliezen  
namen  toe.  Op  de  langere  termijn  zullen  de  huizenprijzen  naar  verwachting  stabiliseren  en  zullen  
huizen  betaalbaarder  worden  naarmate  de  economie  aantrekt.  

• De  uitstaande  hoofdsom  op  groepsniveau  is  stabiel  door  aflossingen  (-‐)  en  geringe  nieuwe  
productie  (+);  

• De  uitstaande  hoofdsom  nam  af  van  €  333  miljoen  eind  2013  naar  €  330  miljoen  eind  2014,  
waarvan  €  183  miljoen  niet  is  gedekt  door  de  Nationale  Hypotheek  Garantie  (NHG);  

• Ondanks  de  stijging  van  de  huizenprijzen  namen  de  verwachte  verliezen  toe  en  werd  de  
spread  groter;    

• De  verwachte  verliezen  namen  toe  van  €  21  miljoen  eind  2013  naar  €  23  miljoen  eind  2014;    
• De  gemiddelde  spread  voor  de  hypotheekportefeuille  van  Delta  Lloyd  steeg  van  17,0  bp  

eind  2013  naar  18,4  bp  eind  2014.  
  
Wij  hebben  de  volgende  maatregelen  genomen  om  dit  risico  te  beperken:  

• Strengere  kredietvoorwaarden  om  hypotheken  met  een  lager  risico  aan  te  trekken;  
• Wij  zullen  de  beleggingen  in  kantoren  en  winkelpanden  niet  uitbreiden  en,  waar  mogelijk,  

een  deel  van  deze  portefeuille  verkopen  of  op  zoek  gaan  naar  een  andere  bestemming;  en  
• Periodieke  stresstests  om  te  beoordelen  of  onze  kapitaalpositie  voldoet  in  negatieve  

scenario’s.  

(5)  Langlevenrisico  

Door  de  vooruitgang  van  de  medische  wetenschap,  beter  onderwijs  en  hogere  inkomens  is  de  
levensverwachting  toegenomen.  Dit  is  een  langetermijntrend,  die  kan  resulteren  in  een  veel  hoger  
uitkeringsniveau  dan  wij  voorzien.  Wij  passen  de  meest  recente  prognoses  voor  het  sterftecijfer  toe  
en  volgen  deze  trends  actief.  Volgens  de  nieuwe  solvabiliteitsregels  moeten  wij  ook  meer  kapitaal  
aanhouden  als  dekking  voor  hogere  uitkeringen  aan  polishouders  met  een  langere  
levensverwachting.  
  
Volgens  het  theoretisch  solvabiliteitscriterium  en  volgens  de  standaardformule  voor  Solvency  II  
moeten  uit  hoofde  van  het  langlevenrisico  omvangrijke  kapitaalmiddelen  worden  aangehouden.  
  
Om  dit  risico  te  beperken,  heeft  Delta  Lloyd  de  volgende  maatregelen  genomen:  

• Bij  het  vaststellen  van  polistarieven  en  het  beoordelen  van  risico's  houden  wij  rekening  met  
de  verwachte  daling  van  de  sterftecijfers  in  de  komende  50  jaar;  

• Het  langlevenrisico  is  in  augustus  2014  beperkt  door  middel  van  een  zesjarige  
langlevenswap  voor  onderliggende  langlevenvoorzieningen  van  circa  €  12,6  miljard;  

• Wij  zoeken  momenteel  naar  extra  mogelijkheden  om  het  langlevenrisico  af  te  dekken;  en  
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• Wij  maken  uitgebreide  analyses  van  de  levensverwachting  binnen  onze  portefeuille  met  
behulp  van  externe  gegevens,  prognosemodellen  voor  het  sterftecijfer  en  rapportages  om  
stringente  voorzieningen  voor  dit  risico  vast  te  stellen.  In  september  2014  onderzochten  wij  
een  nieuwe  sterftetafel  (AG  2014)  van  het  Actuarieel  Genootschap.  Deze  nieuwe  
sterftetafel  wordt  nu  volledig  toegepast  in  alle  waarderingen.  

1.5.1.  In  control  statement  
De  Raad  van  Bestuur  is  verantwoordelijk  voor  het  inrichten  en  handhaven  van  een  adequaat  
systeem  voor  interne  beheersing  van  de  financiële  verslaggeving.  De  financiële  verslaggeving  komt  
tot  stand  in  een  proces  dat  gestructureerd  wordt  uitgevoerd  door  de  verschillende  divisies,  onder  
aansturing  en  toezicht  van  Group  Finance,  Control  &  Tax.  Group  Audit  heeft  de  
controlemaatregelen  in  dit  proces  getest  en  de  bevindingen  gerapporteerd.  Wij  volgen  
veranderingen  in  verslaggevingsregels  en  bespreken  deze  met  onze  externe  accountant.    
  
In  2014  hebben  onze  bedrijfsonderdelen  de  opzet  en  werking  van  de  relevante  risicobeheersings-‐  
en  controlesystemen  voor  de  financiële  verslaggeving  geëvalueerd  en  de  uitkomsten  geclassificeerd  
naar  prioriteit.  Deze  uitkomsten  zijn  op  groepsniveau  beoordeeld.  Er  zijn  geen  indicaties  dat  de  
risicobeheersings-‐  en  controlesystemen  voor  de  financiële  verslaggeving  in  het  lopende  jaar  niet  
naar  behoren  zullen  werken.  Het  geheel  van  de  verrichte  werkzaamheden  met  betrekking  tot  de  
interne  risicobeheersings-‐  en  controlesystemen  en  de  daaruit  voortgekomen  bevindingen,  
aanbevelingen  en  maatregelen  zijn  door  Group  Audit  en  Group  Finance  Control  &  Tax  besproken  
met  de  Audit  Committee  en  de  Raad  van  Commissarissen.  
  
Onder  verwijzing  naar  best  practice  bepaling  II.1.5  van  de  Nederlandse  Corporate  Governance  Code  
ten  aanzien  van  financiële  verslaggevingsrisico’s  is  de  Raad  van  Bestuur  er  naar  beste  weten  van  
overtuigd  dat  onze  interne  risicobeheersings-‐  en  controlesystemen  een  redelijke  mate  van  
zekerheid  geven  dat  de  financiële  verslaggeving  geen  onjuistheden  van  materieel  belang  bevat  en  
dat  de  risicobeheersings-‐  en  controlesystemen  in  het  verslagjaar  naar  behoren  hebben  gewerkt.  

Raad  van  Bestuur  

Hans  van  der  Noordaa,  voorzitter  
Ingrid  de  Graaf  
Emiel  Roozen  
Onno  Verstegen  
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2.  DELTA  LLOYD  IN  2014  

2.1.  Belangrijkste  ontwikkelingen  
Delta  Lloyd  heeft  een  stabiele  performance  gerealiseerd  onder  moeilijke  marktomstandigheden  die  
werden  gekenmerkt  door  een  sterke  daling  van  de  rente.  Dit  had  -‐  en  heeft  nog  steeds  -‐  ingrijpende  
gevolgen  voor  onze  kapitaalpositie  en  de  voorzieningen  voor  onze  polishouders.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Wij  hebben  ons  in  2014  aan  deze  omstandigheden  aangepast  door  ons  te  richten  op  de  marges  en  
op  verbetering  van  onze  activiteitenmix  door  het  aandeel  van  contracten  voor  beschikbare  
premieregelingen  te  vergroten  en  vermindering  van  het  aandeel  van  koopsomcontracten  voor  
pensioen  buy-‐outs.  Binnen  het  segment  Schade  hadden  onze  inspanningen  om  de  kwaliteit  van  
onze  portefeuille  te  verbeteren  een  positief  effect.  In  combinatie  met  een  strikt  acceptatiebeleid    
en  lagere  kosten  zorgde  dit  voor  een  verbetering  van  de  winstgevendheid.  
  
Een  belangrijk  aandachtsgebied  in  het  afgelopen  jaar  betrof  de  voorbereiding  op  Solvency  II  (zie  
paragraaf  2.6).    Onze  Nederlandse  dochterbedrijven  waarop  de  regelgeving  van  toepassing  is,  
moeten  zich  voor  hun  dividendbeleid  met  ingang  van  1  januari  2015  houden  aan  de  
minimumkapitaaleisen  zoals  vastgelegd  in  Solvency  II.  Wij  hebben  in  onze  dagelijkse  activiteiten  al  
verschillende  risico-‐gebaseerde  elementen  opgenomen.    
  
Wij  hebben  ervoor  gekozen  om  onze  vereiste  solvabiliteit  te  rapporteren  op  basis  van  een  'intern  
model'.  In  2014  hebben  wij  vooruitgang  geboekt  bij  de  verwezenlijking  van  de  eisen  om  het  intern  
model  te  mogen  toepassen  en  hebben  wij  alle  onderdelen  van  het  model  officieel  ter  beoordeling  
voorgelegd  aan  De  Nederlandsche  Bank.  Ons  streven  is  om  eind  2015  goedkeuring  van  DNB  te  
hebben  gekregen.    
  
Solvency  II  stimuleert  het  gebruik  van  beleggingsinstrumenten  met  een  laag  risico.  Voor  beleggers,  
en  dus  ook  Delta  Lloyd  Asset  Management,  is  dit  reden  hun  beleggingsmix  iets  aan  te  passen  door  
middel  van  een  verschuiving  van  aandelen,  waarvoor  hogere  kapitaalvoorzieningen  zijn  vereist,  
naar  hypotheken.  Tegelijkertijd  blijft  een  goed  gespreide  portefeuille  belangrijk  voor  een  optimale  
balans  tussen  risico  en  rendement.    
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Desinvesteringen  

In  december  2014  verkochten  wij  onze  Belgische  bank  aan  de  Chinese  verzekeringsgroep  Anbang  en  
in  januari  2015  maakten  wij  bekend  dat  onze  in  run-‐off  geplaatste  Duitse  activiteiten  worden  
verkocht  aan  het  op  Bermuda  gevestigde  Athene  Holding,  dat  pensioenspaarproducten  in  de  VS  
aanbiedt.  Beide  transacties  moeten  nog  worden  goedgekeurd  door  de  toezichthouders  en  worden  
naar  verwachting  in  2015  afgerond.  Door  de  verkoop  van  deze  bedrijfsonderdelen  zal  IGD-‐kapitaal  
vrijvallen  en  wordt  onze  focus  op  de  levensverzekerings-‐  en  pensioenmarkt  in  België  en  Nederland  
en  schadeverzekeringen  in  Nederland  versterkt.  
  
Om  de  groei  van  deze  kernactiviteiten  te  bevorderen,  zijn  wij  met  onze  joint-‐venture  partner  
BinckBank  overeengekomen  dat  wij  volledig  eigenaar  worden  van  de  premiepensioeninstelling  (PPI)  
BeFrank.  Gezien  de  toenemende  vraag  naar  beschikbare-‐premieregelingen,  versterkt  de  overname  
van  het  50%-‐belang  van  BinckBank  de  positie  van  Delta  Lloyd  in  deze  groeiende  markt.  
  
Ook  hebben  wij  een  overeenkomst  getekend  met  run-‐off  specialist  Catalina  Holdings,  op  grond  
waarvan  de  verplichtingen  van  de  in  run-‐off  geplaatste  internationale  
scheepvaartverzekeringsportefeuille  per  1  januari  2014  door  Glacier  Reinsurance  AG  zijn  
herverzekerd.  
  

2.2.  Resultaten  
  
  
  
  
  
  
  
     

Gediversifieerde beleggingsportefeuille

 Vastrentende waarden
 Hypotheken
 Aandelen
 Vastgoed
 Kasmiddelen & deposito’s

NAPI Operationeel resultaat Operationele kosten

418 mln 377 mln 714 mln

-3% -12% -8%
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Ondanks  moeilijke  marktomstandigheden  hebben  onze  bedrijven  in  2014  goed  gepresteerd.  Wij  
hebben  onze  vooraanstaande  positie  op  het  gebied  van  collectieve  levensverzekeringen  behouden,  
mede  dankzij  succesvolle  nieuwe  producten  zoals  het  hybride  pensioen  en  een  toename  van  de  
nieuwe  productie  voor  jaarpremies  met  23%.  Ook  is  de  activiteitenmix  verbeterd,  dankzij  een  groter    
aandeel  van  contracten  voor  beschikbare-‐premieregelingen  en  een  afname  van  het  aandeel  van  
koopsomcontracten  voor  pensioen  buy-‐outs.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
NAPI  (New  Annualised  Premium  Income,  dat  bestaat  uit  100%  van  de  ontvangen  nieuwe  
jaarpremies  en  10%  van  de  nieuwe  koopsompremies)  kwam  weliswaar  iets  lager  uit  dan  in  ons  
recordjaar  2013,  maar  bleef  hoog  met  €  418  miljoen.  Binnen  het  segment  Schade  hadden  de    
inspanningen  om  de  kwaliteit  van  onze  portefeuille  te  verbeteren  een  positief  effect.  De  efficiency  
verbeterde,  de  marges  namen  toe  en  de  nieuwe  productie  bleef  stabiel  op  €  148  miljoen  (2013:  
€  146  miljoen),  ondanks  een  strikt  acceptatiebeleid.  Hierdoor  daalde  het  bruto  premie-‐inkomen  
Schade  met  4%  naar  €  1,3  miljard  (2013:  €  1,4  miljard).  Onze  zorgcampagne  in  Nederland  leverde  
goede  resultaten  op,  met  ruim  30.000  nieuwe  klanten  voor  OHRA  en  Delta  Lloyd.    
  
De  productie  van  nieuwe  hypotheken  bleef  op  een  comfortabel  niveau  (€  1,2  miljard).  Dit  was  mede  
te  danken  aan  onze  tarifering  op  basis  van  loan-‐to-‐value  (hypotheekbedrag  ten  opzichte  van  de  
marktwaarde  van  de  woning)  voor  de  Nederlandse  markt.    
  

Operationeel  resultaat    
In  miljoenen  euro   2014   2013  

Leven   251   318  

Schade   77   67  

Bank   27   24  

Asset  Management   26   45  

Overige   -‐3   -‐27  

Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   377   426  

Belastingen   135   154  

Belang  derden   29   34  

Operationeel  resultaat  voor  belastingen  en  belang  derden   541   614  
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Het  operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden  was  €  377  miljoen  (2013:  €  426  miljoen)  
bij  een  stabiel  onderliggend  technisch  resultaat  en  lagere  operationele  kosten.  Het  operationeel  
technisch  resultaat  lag  op  hetzelfde  niveau  als  vorig  jaar,  maar  het  genormaliseerd  
beleggingsresultaat  (LTIR)  had  een  negatief  effect  op  het  operationeel  resultaat.  Het  LTIR  daalde  
met  €  74  miljoen  voor  belastingen  als  gevolg  van  de  sterke  daling  (-‐156  basispunten)  van  de  
Collateralised  AAA  curve  in  2014.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Vanaf  2015  hanteert  Delta  Lloyd  een  nieuwe  definitie  van  operationeel  resultaat.  De  nieuwe  
definitie  gaat  uit  van  de  investment  spread  in  plaats  van  het  (verondersteld)  LTIR.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
De  operationele  kosten  daalden  met  €  62  miljoen  naar  €  714  miljoen  (2013:  €  776  miljoen).  Door  
digitalisering,  vermindering  van  het  aantal  verouderde  systemen  en  straight  through  processing  zijn  
onze  processen  steeds  efficiënter  geworden.  Bovendien  daalden  de  pensioenkosten  in  Nederland  
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doordat  het  opbouwpercentage  voor  de  pensioenregeling  is  verlaagd  van  2,15%  naar  1,875%.  Wij  
hebben  onze  doelstelling  voor  de  operationele  kosten  bijgesteld  naar  €  620  miljoen,  inclusief  het  
effect  van  de  verkoop  van  Delta  Lloyd  Bank  België  en  Delta  Lloyd  Deutschland.    

Belastingafdracht  

In  2014  droeg  Delta  Lloyd  €  1  miljard  (2013:  €  970  miljoen)  aan  belasting  af,  exclusief  
vennootschapsbelasting.  Het  grootste  deel  hiervan  (€  851  miljoen)  werd  betaald  aan  de  
Nederlandse  belastingdienst.  Het  resterende  bedrag  ging  naar  de  Belgische  en  Duitse  schatkist.  De  
afgedragen  belastingen  omvatten  de  loonheffing  voor  verzekerings-‐  en  bankproducten  (€  441  
miljoen),  assurantiebelasting  (€  233  miljoen),  loonbelasting,  sociale  en  werkgeverspremies,  (€  194  
miljoen)  en  niet-‐aftrekbare  BTW  als  onderdeel  van  de  operationele  kosten  (€  80  miljoen).  In  de  
komende  jaren  zullen  er  waarschijnlijk  nieuwe  belastingen  komen,  zoals  een  belasting  op  financiële  
transacties  en  bijdragen  aan  het  Europees  afwikkelfonds  (Single  Resolution  Fund)  en  het  nationale  
depositogarantiestelsel.  Hierdoor  neemt  de  belastingafdracht  door  Delta  Lloyd  vermoedelijk  toe.  
  

2.3.  Niet-‐financiële  resultaten    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
In  september  werd  onze  langgekoesterde  wens  om  te  worden  opgenomen  in  de  Dow  Jones  
Sustainability  Index  (DJSI)  World  en  de  DJSI  Europe  werkelijkheid.  In  2014  hebben  wij  het  
programma  Duurzame  Impact  opgestart,  met  als  doel  duurzaamheid  meer  te  integreren  in  onze  
dagelijkse  activiteiten.  Dit  moet  voor  een  scherpere  focus  zorgen  en  Delta  Lloyd  een  duidelijkere  
identiteit  geven  op  dit  terrein  (zie  ook  paragraaf  4.1.1.  van  het  Engelstalige  jaarverslag).  
  
Het  programma  strekt  zich  uit  tot  ons  beleggingsbeleid,  onze  producten,  ons  gedrag  en  onze  
verantwoordelijkheid  tegenover  ons  personeel,  onze  klanten,  de  gemeenschap  en  het  milieu.  Op  
het  gebied  van  beleggen  hebben  wij  in  2014  ons  beleid  ten  aanzien  van  milieu,  sociale  aspecten  en  
bestuur  (ESG)  aangescherpt.  Hierdoor  kunnen  wij  voor  alle  beleggingscategorieën  betere  
kwantitatieve  rapportages  leveren,  waarin  wij  onze  daadwerkelijke  impact  als  belegger  aantonen  
(zie  ook  paragraaf  4.3.1.  van  het  Engelstalige  jaarverslag).  
  
Als  aanbieder  van  pensioenen  heeft  Delta  Lloyd  een  zorgplicht.  Dit  houdt  in  dat  wij  mensen  moeten  
helpen  zich  voor  te  bereiden  op  hun  pensioen  in  een  vergrijzende  samenleving.  De  gemiddelde  
leeftijd  stijgt  en  wij  willen  onze  kennis  op  het  gebied  van  pensioenen  aanwenden  om  mensen  
bewuster  te  maken  van  de  gevolgen  hiervan,  niet  alleen  voor  hun  financiële  positie  maar  ook  voor  
hun  lichamelijke  en  geestelijke  welzijn.  Wij  zien  het  als  onze  taak  om  mensen  van  alle  leeftijden  te  
stimuleren  om  nu  na  te  denken  over  hun  toekomst  en  dat  zij  maatregelen  nemen  om  ervoor  te  
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zorgen  dat  zij  op  latere  leeftijd  een  betere  kwaliteit  van  leven  hebben  (zie  ook  paragraaf  1.8.1.  van  
het  Engelstalige  jaarverslag).  

Klantbelang  centraal  

Onze  aandacht  voor  de  belangen  van  onze  klanten  is  verankerd  in  ons  programma  Klantbelang  
Centraal,  dat  in  2014  goede  resultaten  opleverde.  Voor  het  derde  jaar  op  rij  behaalden  wij  volgens  
het  Klantbelang  Dashboard  van  de  AFM  een  bovengemiddelde  score  van  3,6  op  een  schaal  van  0  tot  
en  met  5  (vorig  jaar:  3,4).  Al  onze  labels  -‐  Delta  Lloyd,  OHRA,  ABN  AMRO  Verzekeringen  en  Erasmus  
Leven  -‐  behielden  het  Keurmerk  Klantgericht  Verzekeren,  dat  wordt  toegekend  door  de  Stichting  
Toetsing  Verzekeraars,  een  onafhankelijke  stichting  die  zich  inspant  om  het  vertrouwen  van  de  
consument  in  de  Nederlandse  verzekeringssector  te  herstellen.  Het  keurmerk  wordt  toegekend  op  
basis  van  criteria  zoals  de  begrijpelijkheid  van  producten  voor  klanten  en  de  kwaliteit  van  de  
dienstverlening.  Meer  informatie  over  klantbelang  centraal  is  opgenomen  in  paragraaf  4.2.  van  het  
Engelstalige  jaarverslag.  
  
Delta  Lloyd  levert  producten  en  diensten  aan  ongeveer  drie  miljoen  particuliere  klanten  en  145.000  
bedrijven.  Met  de  meeste  klanten  doen  wij  zaken  via  onafhankelijke  financieel  adviseurs,  die  ons  
tijdens  een  jaarlijks  onderzoek  van  het  gespecialiseerde  adviesbureau  IG&H  wederom  hebben  
beoordeeld  als  de  beste  pensioenverzekeraar  in  de  Nederlandse  markt  voor  collectieve  
levensverzekeringen.  De  klanttevredenheid  in  onze  business-‐to-‐business  segmenten  nam  over  het  
geheel  genomen  toe  (Leven  en  Inkomen)  of  bleef  stabiel  (Schade  en  OHRA).  Alleen  bij  hypotheken  
scoorden  wij  onder  de  benchmark  als  gevolg  van  achterblijvende  digitalisering  van  de  interne  
processen.  
  

Klanttevredenheid  –  onafhankelijke  financieel  adviseurs  

Schaal  van  1  tot  10   2014   2013   Mutatie  
Leven           
Delta  Lloyd  (Leven)   7   7,1   -‐1%  
Delta  Lloyd  (Pensioen)   7,6   7,2   6%  
Schade           
Delta  Lloyd  (Inkomen)   7,1   7,1   -‐  
Delta  Lloyd  (Schade  Particulier)   7,3   7,3   -‐  
Delta  Lloyd  (Schade  Zakelijk)   7,1   7,1   -‐  

Delta  Lloyd  (Underwriters)   7,4   7,2   3%  
Bank           
Delta  Lloyd  (Banksparen)   7,3   7,3   -‐  
Delta  Lloyd  (Hypotheken)   6,4   -‐   -‐  
*De  cijfers  over  2013  komen  niet  overeen  met  het  verslag  van  vorig  jaar  als  gevolg  van  een  aanpassing  van  de  wijze  van  presentatie.  

  
De  feedback  die  wij  krijgen  uit  klanttevredenheidsenquêtes,  is  een  belangrijk  middel  om  te  meten  
hoe  goed  wij  het  doen.  In  2014  was  de  klanttevredenheidsscore  voor  Leven  particulier  en  Bank  
lager  dan  in  2013.  Wij  nemen  dan  ook  extra  maatregelen  om  binnen  onze  organisatie  wijzigingen  
door  te  voeren  waardoor  dit  verbetert.  Betere  mobiele  en  online  communicatie  met  klanten  is  een  
ander  aspect  waaraan  wij  veel  aandacht  besteden.  
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Klanttevredenheid  –  particuliere  klanten*  
Schaal  van  1  tot  10   2014   2013**   Mutatie  
Leven           
Delta  Lloyd   6,2   7,2   -‐14%  

OHRA   6,2   7,1   -‐13%  
ABN  AMRO  Verzekeringen   7,4   7,4   -‐  
Schade           
Delta  Lloyd   7,5   7,7   -‐3%  
OHRA   7,6   7,8   -‐3%  
ABN  AMRO  Verzekeringen   7,8   8   -‐3%  
Bank           
Delta  Lloyd   6,5   7,5   -‐13%  

OHRA   6,9   7,3   -‐5%  
Overige           
Delta  Lloyd   7,5   7,9   -‐5%  
OHRA   7,5   7,8   -‐4%  

*Exclusief  enquêtes  onder  klanten  van  onze  Belgische  bedrijfsonderdelen;  deze  zijn  uitgevoerd  door  verschillende  onderzoeksinstellingen  
en  leveren  daardoor  geen  vergelijkbare  cijfers  op.  

**  De  cijfers  over  2013  komen  niet  overeen  met  het  verslag  van  vorig  jaar  als  gevolg  van  een  aanpassing  van  de  wijze  van  presentatie.  

  
Delta  Lloyd  Life  in  België  heeft  in  2014  haar  klantperformance-‐index  berekend.  De  
klanttevredenheid,  een  van  de  vier  onderdelen  van  de  performance-‐index,  kwam  uit  op  59%  (2013:  
66%),  wat  lager  is  dan  het  Belgische  gemiddelde  van  64%  (mediaan:  60%).  Het  belangrijkste  
verbeterpunt  is  de  klachtenbehandeling.  
  
Klanttevredenheid  –  zakelijke  klanten*  
Schaal  van  1  tot  10   2014   2013*   Mutatie  
Leven           
Delta  Lloyd   7   6,9   1%  
Schade           
Delta  Lloyd  (Schade)   7,1   7,1   -‐  
Delta  Lloyd  (Inkomen)   6,9   6,7   3%  
OHRA   7,1   7,1   -‐  
*De  cijfers  over  2013  komen  niet  overeen  met  het  verslag  van  vorig  jaar  als  gevolg  van  een  aanpassing  van  de  wijze  van  presentatie.  

  
Wij  werken  ook  aan  verdere  digitalisering  en  vereenvoudiging  van  onze  producten  en  processen  en  
verbetering  van  onze  online  dienstverlening.  In  2014  hebben  wij  de  voorwaarden  van  de  meeste  
producten  herschreven  in  eenvoudiger  taal  die  voor  klanten  beter  te  begrijpen  is.  Om  ervoor  te  
zorgen  dat  nieuwe  en  bestaande  producten  daadwerkelijk  voorzien  in  de  behoeften  van  onze  
klanten,  bekijken  wij  elke  twee  jaar  onze  producten  opnieuw.  Het  volgende  Product  Approval  en  
Review  Proces  (PARP)  staat  gepland  voor  2015.  

Onze  medewerkers  

Betrokken  medewerkers  zorgen  voor  tevreden  klanten.  Uit  onze  jaarlijkse  enquête  blijkt  dat  onze  
medewerkers  ook  in  2014  betrokken  waren,  met  een  score  van  74%  (75%  in  2013).  De  respons  was  
goed:  evenals  vorig  jaar  nam  79%  van  de  medewerkers  in  België  en  Nederland  deel  aan  het  
onderzoek.  
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Uitkomst  betrokkenheidsonderzoek  
Positief   Verder  te  ontwikkelen  

Lijnmanager     Communicatie  senior  management  

Prestatiebeoordeling  en  ontwikkelingsmogelijkheden     Duidelijke  toekomstvisie  en  feedback  
Klantbelang  centraal   Balans  werk-‐privé  

  
De  bepalende  factoren  voor  de  betrokkenheid  van  medewerkers  in  2014  waren  klantbelang  
centraal,  balans  tussen  werk  en  privé  en  leiderschap.  Dit  waren  ook  de  belangrijkste  gebieden  waar  
sprake  was  van  een  sterkere  betrokkenheid.  Met  name  het  beeld  van  de  lijnmanagers  (direct  
leidinggevenden)  was  positief.  Daarnaast  waren  ontwikkeling  en  training  motiverende  factoren.  Uit  
het  onderzoek  kwam  echter  ook  naar  voren  dat  onze  medewerkers  meer  duidelijkheid  willen  over  
de  toekomst  en  graag  zouden  zien  dat  het  senior  management  toegankelijker  is.  Een  goede  balans  
tussen  werk  en  privé  is  ook  een  aandachtspunt.  Dit  kan  bijvoorbeeld  door  meer  flexibel  werken    via  
digitalisering  en  programma's  zoals  'Sterk  Werk'.  Meer  informatie  is  opgenomen  in  paragraaf  4.5.2.  
van  het  Engelstalige  jaarverslag.  
  
In  december  2014  hebben  wij  met  de  vakbonden  en  onze  Ondernemingsraad  een  akkoord  bereikt  
over  een  nieuwe  CAO.  De  nieuwe  arbeidsvoorwaarden  gelden  voor  een  periode  van  drie  jaar,  van  
1  januari  2014  tot  1  januari  2017.  
  
Ons  management-‐traineeprogramma,  waarmee  wij  met  succes  jong  talent  aantrekken  en  
ontwikkelen,  werd  in  november  2014  uitgeroepen  tot  'Beste  in  de  Benelux'  door  het  Europese  
online  platform  'Become  a  Trainee'.    
  
Ons  personeelspensioenfonds  werd  door  het  vakblad  IPN  en  door  Het  Financieele  Dagblad  
uitgeroepen  tot  beste  pensioenregeling,  op  grond  van  het  uitstekende  beleggingsbeleid  (rendement  
van  28%  en  lage  kosten)  en  ‘thought  leadership'.  Bovendien  heeft  het  fonds  een  uitstekende  
dekkingsgraad  (132%  per  eind  2014).    
  
Delta  Lloyd  heeft  5.684  medewerkers  (fte’s),  vergeleken  met  5.788  per  eind  2013.  Dit  aantal  is  
inclusief  655  tijdelijke  medewerkers.  Van  het  totale  aantal  medewerkers  in  vaste  dienst  (5.030  fte’s)  
zijn  er  3.802  werkzaam  in  Nederland,  535  bij  Delta  Lloyd  Life  in  België,  510  bij  Delta  Lloyd  Bank  in  
België  en  183  in  Duitsland.  
  
Aantal  medewerkers  
(in  fte’s  per  einde  jaar)   2014   2013  
Medewerkers  met  vast  dienstverband     5.030   5.182  
Medewerkers  met  tijdelijk  dienstverband   655   606  
Totaal   5.684   5.788  

Diversiteit  

Wij  hechten  veel  belang  aan  diversiteit  binnen  onze  organisatie  en  streven  naar  een  
personeelsbestand  dat  een  afspiegeling  is  van  het  diverse  karakter  van  onze  samenleving.  Dit  
betreft  diversiteit  naar  zowel  geslacht  als  culturele  achtergrond,  leeftijd  en  lichamelijke  en/of  
geestelijke  handicap.  Het  verankeren  van  diversiteit  binnen  de  organisatie  begint  bij  de  Raad  van  
Bestuur,  die  veel  aandacht  besteedt  aan  dit  onderwerp.    
Ons  streven  is  dat  leidinggevende  functies  -‐  Raad  van  Bestuur  en  de  twee  managementlagen  direct  
daaronder  (directeuren  en  managers)  -‐  voor  ten  minste  30%  door  vrouwen  worden  bekleed.  Wij  
hebben  deze  doelstelling  in  2014  niet  gehaald.  De  Raad  van  Bestuur  telde  in  2014  één  vrouwelijk  lid  
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(25%)  maar  in  2015  wordt  dit  40%  door  de  benoeming  van  een  vrouwelijke  CRO.  Het  percentage  
vrouwelijke  directeuren  daalde  naar  22%  (2013:  24%),  terwijl  het  percentage  vrouwelijke  managers  
gelijk  bleef  op  26%.  
  
Diversiteit  
%  vrouwelijke  medewerkers,  per  functie   2014   2013   Mutatie  
Directeuren   22%   24%   -‐2pp  
Managers   26%   26%   -‐  
Teamleiders   39%   39%   -‐  
Medewerkers   42%   42%   -‐  
Totaal   42%   42%   -‐  

  
Om  culturele  diversiteit  te  bevorderen  en  loopbaanmogelijkheden  voor  multiculturele  talenten  te  
stimuleren,  heeft  ons  personeelsnetwerk  'Divers  Talent'  samen  met  medewerkers  van  zes  andere  
grote  organisaties  in  2013  het  platform  AGORA  opgericht.  Voortbordurend  op  deze  samenwerking  
heeft  'Divers  Talent'  in  2014  een  mentorprogramma  opgezet  dat  medewerkers  van  de  
deelnemende  ondernemingen  de  kans  biedt  om  van  elkaar  te  leren  over  diversiteit.  Het  
personeelsnetwerk  organiseerde  ook  een  speciale  bijeenkomst  om  het  bewustzijn  van  culturele  
verschillen  te  vergroten.  Onder  de  ruim  150  deelnemers  waren  ook  twee  leden  van  de  Raad  van  
Bestuur.  
  

2.4.  Kapitaal  
Delta  Lloyd  streeft  naar  een  optimale  kapitaalstructuur  en  onderzoekt  voortdurend  manieren  om  
deze  te  verbeteren.  In  2014  nam  Delta  Lloyd  in  dit  verband  verschillende  maatregelen.  In  juni  2014  
werd  de  kapitaalbasis  verder  versterkt  met  de  succesvolle  plaatsing  van  de  achtergestelde  
eeuwigdurende  lening.  Dit  was  de  eerste  eeuwigdurende  lening  sinds  2005  die  door  een  
Nederlandse  verzekeraar  op  de  institutionele  euromarkt  werd  geplaatst.  De  uitgifte  werd  ruim  
zeven  keer  overtekend.    
In  augustus  2014  sloot  Delta  Lloyd  een  transactie  met  Reinsurance  Group  of  America  (RGA)  om  het  
langlevenrisico  op  de  levensverzekeringsportefeuille  te  beperken.  Dit  contract  verlaagt  de  financiële  
gevolgen  van  een  sterker  dan  verwachte  toename  van  de  huidige  levensverwachting  van  de  
polishouders  en  de  daaruit  voortvloeiende,  langere  looptijd  van  lijfrente-‐  en  pensioenuitkeringen.  
Delta  Lloyd  heeft  de  langlevenvoorzieningen  gebaseerd  op  de  meest  recente  (AG  2014)  
sterftetafels.  Het  effect  hiervan  was  beperkt.  

Waardering  van  hypotheken  

In  verband  met  een  prudent  kapitaalbeheer  en  richtlijnen  van  toezichthouders  voor  de  waardering  
van  hypotheken  op  basis  van  marktwaarde  hebben  wij  de  disconteringsvoet  die  wordt  gebruikt  
voor  de  berekening  van  de  marktwaarde  van  de  hypotheekportefeuille  gewijzigd  (zie  paragraaf  
5.1.7.17  'Loans  and  receivables'  van  het  Engelstalige  jaarverslag).  De  gecorrigeerde  waardering  op  
basis  van  marktwaarde  had  een  negatief  effect  van  €  144  miljoen  op  het  eigen  vermogen  en  van  13  
procentpunt  op  de  IGD-‐solvabiliteit  van  de  groep.    
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Kapitaal  
In  miljoenen  euro  tenzij  anders  aangegeven   2014   2013   Mutatie  

Eigen  vermogen           

Eigen  vermogen  (exclusief  belang  derden)   2.468   2.621   -‐6%  

-‐  waarvan  'hard'  kapitaal  (tangible  assets)   2.109   2.276   -‐7%  

Solvabiliteit           

Wettelijke  solvabiliteit  verzekeringsentiteiten   213%   213%   -‐  

IGD  solvabiliteit  Groep*   183%   184%   -‐1pp  

Common  Equity  Tier  Bank  Nederland   13,6%        

Common  Equity  Tier  Bank  België   11,2%        

  *  Inclusief  positief  effect  (10pp)  van  de  verkoop  van  Delta  Lloyd  Bank  België  

IGD  solvabiliteit  

Per  eind  2014  bedroeg  de  IGD  solvabiliteit  van  de  groep  183%  (2013:  184%).  De  ontwikkeling  van  de  
IGD  solvabiliteit  werd  beïnvloed  door  een  toename  van  het  vereist  kapitaal  als  gevolg  van  onze  
waardering  op  basis  van  de  marktwaarde  van  de  verzekeringsverplichtingen.  De  voorzieningen  voor  
onze  polishouders  werden  versterkt  met  €  6,4  miljard.  De  ontwikkeling  van  de  IGD  solvabiliteit  werd  
positief  beïnvloed  door  een  toename  van  het  beschikbare  kapitaal  dankzij  de  uitgifte  van  de  
eeuwigdurende  lening,  de  vorming  van  operationeel  kapitaal  en  het  positief  effect  van  de  verkoop  
van  Delta  Lloyd  Bank  België.  Hiertegenover  stond  een  negatief  effect  van  de  aanpassing  van  de  
waardering  van  hypotheken  op  basis  van  marktwaarde,  een  ongunstige  ontwikkeling  van  de  
rentecurve  en  de  uitkering  van  contant  dividend.    

Economisch  kapitaal  

Eind  2014  lag  de  ratio  voor  economisch  kapitaal  op  basis  van  ons  intern  model  binnen  de  beoogde  
bandbreedte  (140-‐180%)  en  lag  de  ratio  voor  het  kapitaal  op  basis  van  de  standaardformule  boven  
de  norm  van  de  toezichthouder.  In  de  afgelopen  maanden  heeft  EIOPA  opnieuw  verscheidene  
wijzigingen  aangebracht  in  de  regelgeving,  terwijl  er  nog  een  aantal  grote  onzekerheden  bestaat  
over  de  methodologie.  Vooral  de  verantwoording  van  de  volatiliteitsaanpassing  met  betrekking  tot  
het  vereist  kapitaal  en  de  correctie  voor  kredietrisico  zijn  belangrijke  onderdelen  van  het  kader  die  
verder  moeten  worden  uitgewerkt.  Dit  geldt  ook  voor  de  verantwoording  en  verwerking  van  
belastingen.  

Eigen  vermogen  

Het  eigen  vermogen  op  basis  van  marktwaarde  daalde  met  6%  naar  €  2,5  miljard  (2013:  €  2,6  
miljard)  als  gevolg  van  een  voorziening  van  €  134  miljoen  voor  de  verkoop  van  Delta  Lloyd  Bank  
België,  het  netto  effect  van  €  144  miljoen  van  de  aanpassing  van  de  hypotheekwaarderingen  en  de  
verandering  in  de  reële  waarde  van  de  activa  en  verplichtingen.  Het  IFRS  resultaat  na  belastingen  
bedroeg  €  361  miljoen  (2013:  €  183  miljoen).    
  

Standard  &  Poor's  heeft  eind  januari  2015  alle  ratings  van  Delta  Lloyd  
bevestigd  met  een  stabiele  outlook  en  de  beoordeling  van  het  
Enterprise  Risk  Management  bij  Delta  Lloyd  aangepast  van  'adequate'  
naar  'adequate  with  strong  risk  controls'.    
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S&P  ratings:  stabiele  outlook  
Groepsmaatschappij   Rating  
Delta  Lloyd  Levensverzekering  NV   A  
Delta  Lloyd  Levensverzekering  NV   A  
Delta  Lloyd  NV   BBB+  
Delta  Lloyd  Treasury  BV   A-‐  

  

2.5.  Segmenten  
Delta  Lloyd  is  actief  in  vijf  segmenten:  Leven,  Schade,  Asset  Management,  Bank  en  Overige.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.5.1.  Leven    
Onze  levenbedrijf  behaalde  een  goed  commercieel  resultaat  onder  moeilijke  
marktomstandigheden,  die  werden  gekenmerkt  door  een  aanhoudend  lage  rente.  Samen  met  de  
stijgende  levensduur  zorgt  dit  voor  een  fundamentele  verandering  van  de  Nederlandse  
pensioenmarkt.  Door  de  lage  rente  wordt  het  moeilijker  om  vaste  pensioenuitkeringen  in  het  kader  
van  toegezegd-‐pensioenregelingen  te  garanderen.  Dit  vertaalt  zich  in  een  sterke  verschuiving  naar  
beschikbare-‐premieregelingen.  Tegelijkertijd  betekent  de  nieuwe  Nederlandse  wet  waarbij  het  
pensioensalaris  wordt  gemaximeerd  op  €  100.000,  dat  mensen  met  een  hoog  inkomen  op  zoek  
gaan  naar  nieuwe  manieren  om  pensioenkapitaal  op  te  bouwen.    
  
Leven  
In  miljoenen  euro   2014   2013   Mutatie  
Bruto  premie-‐inkomen  (exclusief  Duitsland)           
-‐  Nederland   1.863   2.541   -‐27%  
-‐  België   763   789   -‐3%  
Totaal  bruto  premie-‐inkomen  (exclusief  Duitsland)   2.627   3.330   -‐21%  
NAPI   418   431   -‐3%  
Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   251   318   -‐21%  
IFRS  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   482   164   194%  

  
Delta  Lloyd  speelt  goed  in  op  deze  verschuiving  met  de  introductie  van  innovatieve  nieuwe  
oplossingen,  zoals  hybride  pensioenproducten  en  minder  kapitaalintensieve  pensioenregelingen,  
zoals  aangeboden  door  de  PPI  BeFrank.  Wij  zijn  nu  de  enige  eigenaar,  wat  onze  positie  in  de  
snelgroeiende  markt  voor  beschikbare-‐premieregelingen  versterkt.  In  deze  markt  is  BeFrank  binnen  
de  gekozen  segmenten  een  vooraanstaande  partij,  met  een  beheerd  vermogen  van  ongeveer  €  400  
miljoen  per  eind  2014.  

IRR NBM COR

10% 3,0% 94,5%

0,9pp -3,2pp
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Omdat  wij  ervoor  hebben  gekozen  om  onze  marges  te  beschermen  en  niet  alleen  te  streven  naar  
volumevergroting,  hebben  wij  ons  vooral  gericht  op  de  aantrekkelijke  jaarpremiecontracten  in  
plaats  van  buy-‐outs  met  een  eenmalige  koopsom.  Dit  versterkt  ons  bedrijf  en  maakt  ons  model  
meer  solide.    
  
In  2014  handhaafden  wij  onze  positie  als  marktleider  in  collectieve  levensverzekeringen  en  kwam  
NAPI  met  €  418  miljoen  iets  onder  het  recordniveau  van  €  431  miljoen  in  2013  uit.  Dankzij  
verschillende  nieuwe  collectieve  pensioencontracten  nam  het  volume  aan  nieuwe  jaarpremies  bij  
Leven  met  23%  toe  naar  €  316  miljoen  (2013:  €  257  miljoen).  Hiertegenover  stonden  lagere  
koopsompremies  als  gevolg  van  onze  focus  op  winstgevende  jaarpremiecontracten.  Hierdoor  
daalde  het  bruto  premie-‐inkomen  met  21%  naar  €  2,6  miljard  (2013:  €  3,3  miljard).  
  
Om  het  risico  te  beperken  dat  onze  polishouders  langer  leven  dan  verwacht,  zijn  wij  met  RGA  een  
langleventransactie  aangegaan  voor  een  deel  van  de    levensverzekeringsportefeuille.  Deze  
transactie  heeft  een  looptijd  van  zes  jaar  en  dekt  verplichtingen  van  ongeveer  €  12,6  miljard.  
  
In  België  hebben  wij  ons  marktaandeel  uitgebreid  en  behoren  wij  nu  tot  de  vijf  grootste  
levensverzekeraars.  Het  bruto  premie-‐inkomen  daalde  van  €  789  miljoen  in  2013  naar  €  763  
miljoen.  NAPI  nam  licht  toe.  Het  in  2013  overgenomen  ZA  Verzekeringen  leverde  een  bijdrage  aan  
de  commerciële  groei  op  het  gebied  van  'bescherming'  (overlijden  en  invaliditeit),  vooral  in  de  
business-‐to-‐business  markt.  Wij  blijven  ons  in  België  richten  op  pensioenen  en  bescherming.  
Hiervoor  zullen  wij  een  multi-‐channel  benadering  toepassen,  waarbij  persoonlijk  contact  
ondersteund  wordt  met  online  tools.  
  
Het  operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden  in  het  segment  Leven  was  bevredigend,  
ondanks  een  daling  naar  €  251  miljoen  (2013:  €  318  miljoen)  als  gevolg  van  een  lagere  LTIR,  die  
werd  veroorzaakt  door  de  lagere  rentestand.  In  het  resultaat  over  2013  was  een  eenmalige  hogere  
technische  winstdeling  opgenomen.  

2.5.2.  Schade  
Het  schadebedrijf  boekte  in  2014  een  goed  resultaat.  Dankzij  de  herstructurering  van  onze  
portefeuille  daalden  de  kosten  en  verbeterde  de  winstgevendheid.  
  

Schade    

In  miljoenen  euro   2014   2013   Mutatie  

Totaal  bruto  premie-‐inkomen   1.319   1.380   -‐4%  

COR   94,5%   97,7%   -‐3,2pp  

Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   77   67   16%  

IFRS  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   56   40   41%  

  
Het  bruto  premie-‐inkomen  was  4%  lager  dan  in  2013  door  onze  geleidelijke  terugtrekking  uit  de  
WGA  ER  markt  en  een  strikt  acceptatiebeleid,  met  meer  nadruk  op  marge  dan  op  volume.  De  
nieuwe  productie  bleef  stabiel  op  €  148  miljoen  (2013:  €  146  miljoen).  De  combined  ratio  (COR)  was  
met  94,5%  aanzienlijk  beter  dan  de  doelstelling  van  98%.  Dit  is  te  danken  aan  de  initiatieven  om  
onze  producten  en  klantenservice  te  verbeteren.  
  
Veel  aandacht  is  besteed  aan  het  eenvoudiger,  transparanter  en  begrijpelijker  maken  van  onze  
producten.  Wij  hebben  ruim  95%  van  onze  polissen  en  bijzondere  clausules  herschreven  op  een  
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meer  klantvriendelijkere  wijze.  Dit  betreft  ook  alle  particuliere  schadepolissen  die  worden  verkocht  
door  ABN  AMRO  Verzekeringen.  ABN  AMRO  kreeg  een  Gouden  Veer  uitgereikt  als  erkenning  voor  
de  duidelijkheid  van  haar  polisvoorwaarden,  die  de  jury  beschreef  als  'een  revolutie  binnen  de  
verzekeringswereld'.  
  
In  het  vierde  kwartaal  stelde  ons  schadebedrijf  particuliere  klanten  in  staat  om  hun  polissen  digitaal  
te  verlengen.  Hierdoor  nam  het  aantal  telefoongesprekken  met  20%  af  en  verdubbelde  het  aantal  
klanten  dat  inlogde  op  MijnOHRA.  In  2014  is  voor  het  label  OHRA  een  nieuw  digitaal  platform  
gelanceerd  waarmee  klanten  al  hun  verzekeringszaken  online  kunnen  regelen,  van  het  maken  van  
productvergelijkingen  tot  het  afsluiten  van  een  verzekering  of  het  indienen  van  een  schadeclaim.  
Het  platform  is  responsief  en  past  zich  aan  het  toestel  van  de  klant  aan  (bijvoorbeeld  smartphone,  
tablet  of  desktop  pc).    
  
Het  operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden  nam  met  16%  toe  naar  €  77  miljoen  
(2013:  €  67  miljoen),  ondanks  de  daling  van  de  rentecurve,  die  gevolgen  had  voor  het  LTIR.  Het  
technisch  resultaat  verbeterde  sterk  dankzij  het  succesvolle  claimbeheer  en  efficiencymaatregelen.  

2.5.3.  Bank  
De  spaartegoeden  bij  Delta  Lloyd  Bank  in  België  en  Nederland  bleven  stabiel.  In  Nederland  hebben  
spaarders  een  voorkeur  voor  fiscaal  aantrekkelijke  bankspaarproducten.  De  saldi  banksparen  stegen  
hier  met  8%  naar  €  2,1  miljard  (2013:  2,0  miljard).    
  
Bank  
In  miljoenen  euro   2014   2013   Mutatie  
Totaal  spaartegoeden  (exclusief  banksparen)           
-‐  Nederland   1.320   1.317   0%  
-‐  België   3.895   3.840   1%  
Spaartegoeden  (exclusief  banksparen)   5.216   5.157   1%  
Saldi  banksparen   2.127   1.978   8%  
Totaal  hypotheekportefeuille           
-‐  Nederland   13.136   13.008   1%  
-‐  België   3.368   3.415   -‐1%  
Hypotheekportefeuille   16.504   16.423   0%  
Totaal  hypotheekproductie           
-‐  Nederland   825   952   -‐13%  
-‐  België   328   343   -‐4%  
Nieuw  hypotheekproductie   1.153   1.295   -‐11%  
Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   27   24   13%  
IFRS  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   43   -‐14   n.m.  

  
De  hypotheekproductie  in  Nederland  daalde  met  13%  ten  opzichte  van  2013,  hoewel  het  volume  
zich  handhaafde  op  een  bevredigend  niveau  van  €  1,2  miljard.  Een  prudent  acceptatiebeleid  wordt  
ondersteund  door  de  tarifering  op  basis  van  loan-‐to-‐value  die  wij  op  de  Nederlandse  markt  
toepassen.  Delta  Lloyd  Bank  introduceerde  in  Nederland  als  eerste  loan-‐to-‐value  hypotheken,  
waarbij  een  aantrekkelijker  rente  wordt  geboden  bij  een  lagere  hypotheekschuld.  Dit  trekt  
hypotheekklanten  met  een  laag  risico  aan.  In  België  was  de  hypotheekproductie  4%  lager  dan  in  
2013  als  gevolg  van  de  hevige  concurrentie  in  de  bankenmarkt  en  de  focus  op  marge.  Delta  Lloyd  
blijft  streven  naar  een  beheerste  groei  van  haar  hypotheekactiviteiten.  
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In  2014  plaatste  Delta  Lloyd  Bank  Nederland  met  succes  twee  Arena  securitisaties  van  Nederlandse  
woninghypotheken.  Deze  zorgden  voor  een  daling  van  de  financieringskosten  voor  nieuwe  
hypotheken  en  hadden  een  positief  effect  op  de  netto  rentebaten.  Het  operationeel  resultaat  na  
belastingen  en  belang  derden  van  het  bankbedrijf  steeg  met  13%  naar  €  27  miljoen  (2013:  €  24  
miljoen)  dankzij  hogere  rentemarges  en  lagere  operationele  kosten.  
  
In  december  bereikten  wij  overeenstemming  over  de  verkoop  van  de  Belgische  bank  aan  de  Chinese  
verzekeraar  Anbang  Insurance  Group  voor  een  bedrag  van  €  219  miljoen.  Wij  blijven  onze  
verzekerings-‐  en  pensioenproducten  aanbieden  via  het  netwerk  van  de  bank  in  België.  

2.5.4.  Asset  Management  
Door  de  invoering  van  Solvency  II,  die  beleggen  in  instrumenten  met  een  laag  risico  stimuleert,  
verandert  de  asset  mix.  Wij  hebben  in  2014  maatregelen  genomen  om  de  posities  in  bepaalde  
beleggingen  en  producten  die  onder  de  nieuwe  regelgeving  een  hoger  kapitaalbeslag  vereisen,  te  
verminderen.  
  
Asset  Management  
In  miljoenen  euro   2014   2013  
Totaal  beheerd  vermogen   85.254   77.727  
Inleg  retailfondsen  en  institutionele  mandaten   -‐200   757  
Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   26   45  
Resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   23   40  

  
Het  rendement  op  onze  portefeuille  voor  eigen  risico  was  17,3%.  Dit  was  vooral  te  danken  aan  de  
performance  van  de  vastrentende  portefeuille.    
  
Er  was  sprake  van  een  uitstroom  van  €  200  miljoen  aan  vermogen  uit  retailfondsen  en  institutionele  
mandaten  (vergeleken  met  een  inleg  van  €  757  miljoen  in  2013),  als  gevolg  van  een  toenemende  
vraag  in  de  markt  naar  aandelenfondsen  in  plaats  van  de  voor  ons  belangrijke  vastrentende  
fondsen.  Ook  de  beëindiging  van  een  groot  institutioneel  mandaat  speelde  een  rol.  
  
Het  operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden  daalde  naar  €  26  miljoen  (2013:  €  45  
miljoen)  door  lagere  prestatie-‐gebonden  vergoedingen  en  een  lager  resultaat  uit  treasury-‐
activiteiten  
  
In  2014  hebben  wij  de  beleggingsproducten  van  Delta  Lloyd  Asset  Management  voor  het  eerst  
opgenomen  in  ons  Product  Approval  en  Review  Proces  (PRAP)  om  te  waarborgen  dat  wij  voldoen  
aan  onze  zorgplicht.  Delta  Lloyd  is  in  2014  genomineerd  voor  twee  Morningstar  Awards  in  de  
categorieën  'Beste  Kleine  Fondshuis  Obligatiefondsen'  en  ‘Obligaties  Wereldwijd'.  

2.5.5.  Overige  
Het  segment  Overige  bestaat  met  name  uit  holding-‐  (overhead-‐)  kosten,  rentelasten  en  het  
resultaat  van  Amstelhuys,  de  run-‐off  zorgbedrijven  en  het  resultaat  van  de  onder  onze  labels  
verkochte  zorgverzekeringen.  
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Overige  
In  miljoenen  euro   2014   2013   Mutatie  
Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   -‐3   -‐27   87%  
IFRS  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden   -‐243   -‐47   -‐422%  

  
In  2014  verbeterde  het  operationeel  resultaat  van  dit  segment,  vooral  dankzij  een  daling  van  de  
operationele  kosten.  Het  IFRS  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden  bedroeg  €  -‐243  miljoen  en  
werd  vooral  bepaald  door  de  voorziening  voor  de  verkoop  van  Delta  Lloyd  Bank  België  (€  -‐134  
miljoen)  en  de  negatieve  herwaardering  van  hypotheken  bij  Amstelhuys  (€  -‐57  miljoen).  

2.5.6.  Embedded  value  
De  embedded  value  (EV)  geeft  inzicht  in  de  ontwikkeling  van  het  levensverzekeringsbedrijf,  de  
belangrijkste  activiteit  van  Delta  Lloyd.  Een  gedetailleerde  uitleg  met  een  overzicht  van  de  
resultaten  is  te  vinden  op  de  corporate  website  van  Delta  Lloyd  in  het  rapport  ‘Embedded  Value  
2014’.  
  
De  European  Embedded  Value  (EEV)  is  een  waardering  van  het  levensverzekeringsbedrijf  waarbij  
rekening  wordt  gehouden  met  risico’s  die  inherent  zijn  aan  het  verzekeringsbedrijf.  Hierbij  wordt  
ook  gekeken  naar  verschillen  in  het  economische  risico  van  de  diverse  portefeuilles  en  worden  niet-‐
financiële  risico’s,  zoals  verzekerings-‐  en  operationele  risico’s,  en  niet  af  te  dekken  financiële  risico’s  
meegenomen.  
  
De  EEV  bestaat  uit  de  marktwaarde  van  het  vrije  eigen  vermogen  (net  worth)  en  de  contante  
waarde  van  de  verwachte  toekomstige  resultaten  van  de  levensverzekeringsportefeuille  zelf  (value  
in  force).  Hierbij  kijkt  Delta  Lloyd  gedetailleerd  naar  de  verwachte  toekomstige  opbrengsten  van  de  
verzekerings-‐  en  beleggingsportefeuilles  en  naar  de  operationele  en  economische  omstandigheden  
waaronder  deze  opbrengsten  tot  stand  komen.  Zo  maken  wij  specifieke  aannames  voor  
beleggingsrendementen  voor  obligaties,  aandelen  en  vastgoed,  maar  ook  voor  economische  
grootheden  zoals  de  rentestand  en  de  inflatie.  
  
Wij  bepalen  de  EEV  voor  de  bestaande  portefeuille,  maar  ook  voor  de  nieuwe  levenproductie  in  het  
verslagjaar  (New  Business  Value  –  NBV).  De  ontwikkeling  van  de  embedded  value  geeft  een  goed  
inzicht  in  de  componenten  die  van  invloed  zijn  op  het  jaarresultaat,  inclusief  beleggings-‐  en  
economische  omstandigheden.  
  
Voor  EV-‐rapportagedoeleinden  maken  wij  onderscheid  tussen  ‘covered  business’,  waarvoor  wij  de  
EV-‐methodiek  hanteren,  en  ‘non-‐covered  business’,  die  op  vermogensbasis  volgens  IFRS  wordt  
gerapporteerd.  Onder  ‘non-‐covered  business’  vallen  de  segmenten  Schade,  Bank  en  Asset  
Management,  Delta  Lloyd  Deutschland  en  de  activiteiten  op  holdingniveau.  De  embedded  value  van  
de  ‘covered  business’  wordt  aangeduid  als  Life  EV  en  die  van  de  van  ‘non-‐covered  business’  als  
Group  EV.  
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Analyse  van  wijzigingen  in  embedded  value  

De  onderstaande  tabel  toont  de  ontwikkeling  van  de  Life  EV  en  de  Group  EV.  
  
Ontwikkeling  embedded  value  
In  miljoenen  euro   2014   2013  
Life  EEV  per  1  januari   4.403   4.210  
Operationele  inkomsten  (LEOR)        
Waarde  nieuwe  productie   117   77  
Bestaande  portefeuille   403   203  
Totaal  operationele  inkomsten  (LEOR)   520   280  
Economische  variantie   -‐601   70  
Kapitaal(her)allocatie   231   -‐158  
Life  EEV  per  31  december   4.553   4.403  
Totaal  ‘non-‐covered  business’   154   451  
Group  EEV  per  31  december  (inclusief  minderheidsbelangen)     4.707   4.853  
Minderheidsbelangen   -‐362   -‐407  
Group  EEV  per  31  december  (exclusief  minderheidsbelangen)     4.346   4.447  

  
De  Life  EV  steeg  in  2014  met  3%  (€  151  miljoen)  naar  €  4,5  miljard.  Deze  stijging  was  vooral  te  
danken  aan  positieve  veranderingen  in  de  operationele  aannames  en  de  uitgifte  van  kapitaal,  maar  
werd  voor  een  deel  tenietgedaan  door  een  negatieve  economische  variantie  (verslechterde  
omstandigheden  voor  beleggingsrendement  in  2014).  Bovendien  was  er  sprake  van  een  
substantiële  toename  van  de  waarde  van  de  nieuwe  productie  naar  €  117  miljoen.    
  
Terwijl  de  Life  EV  in  2014  steeg,  daalde  de  Group  EV  in  vergelijking  met  2013,  hoofdzakelijk  door  
kapitaalinjecties  al  boden  hogere  ontvangen  dividenden  vanuit  bedrijfsonderdelen  gedeeltelijk  
compensatie.  De  onderstaande  tabel  toont  de  Life  EV  per  land  voor  2013  en  2014.  
  
Life  EV  per  land  
In  miljoenen  euro  tenzij  anders  aangegeven   2014   2013  
Nederland   3.873   3.671  
België   680   732  
Totaal   4.553   4.403  

  
De  levenactiviteiten  van  Delta  Lloyd  Deutschland  zijn  aangemerkt  als  ‘non-‐covered  business’  en  
dragen  dan  ook  niet  bij  aan  de  Life  EV.    

Waarde  nieuwe  productie  

Een  van  de  hoofdactiviteiten  van  een  verzekeraar  is  het  afsluiten  van  nieuwe  polissen,  die  over  de  
looptijd  van  het  contract  waarde  aan  de  onderneming  toevoegen.  Dit  wordt  de  waarde  nieuwe  
productie  genoemd.  De  onderstaande  tabel  toont  de  premievolumes  en  de  waarde  van  de  nieuwe  
productie  van  de  levenactiviteiten.  
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Waarde  nieuwe  productie  
(in  miljoenen  euro  tenzij  anders  aangegeven)   2014   2013   Mutatie  
Waarde  nieuwe  productie   117   77   52%  
Internal  rate  of  return   10%   10%   -‐  
Marge  nieuwe  productie*   3,0%   2,1%   0,9pp  
Koopsompremies           
-‐  Levensverzekeringen  en  spaarpremies   122   105   16%  
-‐  Pensioenen  en  annuïteiten   897   1.637   -‐45%  
Totaal  koopsompremies   1.019   1.742   -‐41%  
Periodieke  premies           
-‐  Levensverzekeringen  en  spaarpremies   30   23   29%  
-‐  Pensioenen  en  annuïteiten   287   234   22%  
Totaal  periodieke  premies   316   257   23%  

*De  marge  op  nieuwe  productie  is  bepaald  op  marktconforme  basis,  waarbij  de  waarde  van  de  nieuwe  productie  wordt  weergegeven  als  
een  percentage  van  de  contante  waarde  van  de  premies  uit  nieuwe  productie.  

  
De  bijdrage  van  de  nieuwe  productie  aan  de  embedded  value,  zoals  geleverd  door  de  nieuwe  
productie  gedurende  de  verslagperiode,  is  gelijk  aan  de  contante  waarde  van  de  geprojecteerde  
uitkeerbare  winsten  na  belasting,  rekening  houdend  met  het  kapitaalsbeslag  dat  benodigd  is  voor  
deze  producten.  
  
De  waarde  van  de  nieuwe  productie  wordt  voor  elk  kwartaal  berekend  op  basis  van  economische  
aannames  aan  het  begin  van  het  betreffende  kwartaal  en  de  operationele  aannames  zoals  die  
gelden  aan  het  eind  van  de  periode.  Deze  waarde  is  opgerekt  naar  het  einde  van  de  verslagperiode.  
  
Wij  gebruiken  de  Internal  Rate  of  Return  (IRR)  als  maatstaf  voor  de  winstgevendheid  van  nieuwe  
leven-‐  en  pensioenproductie.  De  IRR  is  de  verwachte  rendementsvoet  op  nieuw  afgesloten  polissen  
en  contracten.  De  IRR  bleef  stabiel  op  10%,  ondanks  de  lage  reële  beleggingsrendementen.    
De  marge  op  nieuwe  productie  (New  Business  Margin  -‐  NBM)  meet  de  winstgevendheid  van  de  
nieuwe  levenproductie  op  marktconforme  basis.  Uitgedrukt  als  percentage  van  de  contante  waarde  
van  de  premies  uit  de  nieuwe  productie  nam  de  NBM  toe  met  0,9  procentpunt  van  2,1%  in  2013  
naar  3,0%  in  2014.  De  NBM  steeg  voor  zowel  individuele  als  collectieve  contracten.  In  Nederland  
verbeterden  de  marges  dankzij  een  strikte  prijsdiscipline  en  een  verbeterde  operationele  efficiency.  
In  België  verbeterden  de  marges  dankzij  lagere  garanties,  een  verbeterde  operationele  efficiency  en  
een  ruimere  kostendekking.  De  NBM  lag  boven  de  doelstelling  en  weerspiegelde  hiermee  de  
verbeterde  winstgevendheid  van  nieuwe  levenproductie.    
  

2.6.  Solvency  II  
Solvency  II  is  vanaf  1  januari  2016  het  nieuwe  regelgevingskader  voor  verzekeringsmaatschappijen  
die  in  de  Europese  Unie  actief  zijn.    
Onder  Solvency  I  werden  de  kapitaaleisen  berekend  op  basis  van  de  omvang  van  de  verplichtingen,  
terwijl  dit  onder  Solvency  II  gebeurt  op  basis  van  alle  balans-‐  en  operationele  risico’s.  Solvency  II  
meet  de  activa,  verplichtingen  en  risicoposities  op  de  balans  op  basis  van  economische  principes.  
De  kapitaaleisen  zijn  direct  gerelateerd  aan  deze  risicoposities.  Dit  houdt  in  dat  
verzekeringsmaatschappijen  hun  interne  risicomanagement  en  -‐controles  en  hun  risk-‐governance  
onder  de  loep  moeten  nemen,  bestaande  processen  moeten  testen  en  verbeteringen  moeten  
doorvoeren.  
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De  voorbereidingen  voor  Solvency  II  zijn  ingrijpend,  maar  Delta  Lloyd  staat  achter  de  
uitgangspunten.  Het  regelgevingskader  leidt  tot  uniformiteit  en  creëert  een  gelijk  speelveld  voor  
verzekeraars  in  Europa.    
De  waardering  van  technische  verplichtingen  onder  Solvency  II  is  een  belangrijk  onderwerp  voor  
verzekeraars  die  garanties  op  lange  termijn  bieden.  In  2014  nam  het  Europese  Parlement  Omnibus  
II  aan.  Hiermee  is  meer  duidelijkheid  ontstaan  over  de  inhoud  van  het  pakket  garanties  op  lange  
termijn.  Begin  2015  werden  de  Delegated  Acts  bekrachtigd  door  het  Europese  Parlement  en  de  
Europese  Raad,  waarna  deze  direct  in  werking  traden.  Lagere  regelgeving  en  richtlijnen  worden    
in  2015  afgerond.  
  
Het  Solvency  II-‐raamwerk  kent  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;    
• Pijler  3:  verplichtingen  voor  publicatie  en  transparantie.  

Voorbereidende  richtlijnen  EIOPA  

Als  aanloop  naar  de  invoering  van  Solvency  II  hebben  toezichthouders  zoals  de  European  Insurance  
and  Occupational  Pensions  Authority  (EIOPA)  richtlijnen  voor  verzekeraars  uitgevaardigd:  

• Prospectieve  beoordeling  van  de  eigen  risico’s  (op  basis  van  de  ORSA-‐principes);  
• Richtlijnen  voor  pre-‐applicatie  van  interne  modellen;  
• Richtlijnen  met  betrekking  tot  governance-‐systemen;  
• Rapportagerichtlijnen.  

  
De  Nederlandsche  Bank  (DNB)  werkt  mee  aan  de  invoering  van  de  richtlijnen  op  deze  terreinen  en  
streeft  naar  naleving  van  de  rapportagerichtlijnen.  DNB  heeft  de  geleidelijke  invoering  van  deze  
richtlijnen  door  verzekeraars  in  2014  gevolgd  en  zal  dit  ook  in  2015  doen.  

Benadering  Solvency  II  door  Delta  Lloyd  

Delta  Lloyd  heeft  een  Solvency  II  programma  opgezet  en  een  stuurgroep  ingesteld  om  alle  
voorbereidingen  voor  Solvency  II  nauwlettend  te  bewaken.  De  stuurgroep  bestaat  uit  leden  van  de  
Raad  van  Bestuur  en  senior  executives  van  de  bedrijfsonderdelen  en  stafafdelingen.    

Solvency  II  Pijler  1  

Delta  Lloyd  heeft  ervoor  gekozen  de  vereiste  solvabiliteit  te  rapporteren  op  basis  van  een  intern  
model.  In  2014  hebben  wij  vooruitgang  geboekt  ten  aanzien  van  de  vereisten  voor  toepassing  van  
het  interne  model.  Alle  onderdelen  van  het  interne  model  zijn  officieel  ter  goedkeuring  voorgelegd  
aan  DNB.  Tijdige  aanpassing  van  de  door  DNB  vastgestelde  tekortkomingen  vóór  de  definitieve  
aanvraag  in  2015  blijft  een  uitdaging,  maar  wij  streven  ernaar  om  voor  eind  2015  goedkeuring    
te  verkrijgen.  

Solvency  II  Pijler  2  

Wij  blijven  ons  eigen  risico  en  onze  solvabiliteit  jaarlijks  beoordelen  (ORSA)  en  actualiseren  het  
risicoprofiel  van  Delta  Lloyd  elk  kwartaal.  In  december  2014  hebben  wij  ons  ORSA-‐rapport  
ingediend  bij  DNB.  In  2014  en  2015  dient  het  ORSA-‐rapport  als  prospectieve  beoordeling  van  de  
eigen  risico’s,  zoals  vereist  volgens  de  voorbereidende  richtlijnen  van  EIOPA.  Wij  hebben  ons  beleid  
bijgesteld,  goedgekeurd  en  getoetst  als  onderdeel  van  de  jaarlijkse  cyclus.    
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Solvency  II  Pijler  3  

De  voorbereidende  richtlijnen  met  betrekking  tot  rapportage  houden  in  dat  verzekeraars  aan  de  
toezichthouder  kwantitatieve  rapportages  (Quantitative  Reporting  Templates  -‐  QRT's)  verstrekken  
op  basis  van  de  balans  per  31  december  2014.  In  2014  heeft  Delta  Lloyd  gewerkt  aan  de  vereiste  
kaders  voor  governance,  IT-‐systemen,  processen  en  controle.  Nederlandse  verzekeraars  moeten  
ook  kwartaal-‐QRT's  indienen  bij  DNB  voor  het  tweede  en  derde  kwartaal  van  2015.  Delta  Lloyd  is  
bezig  met  de  voorbereidingen  voor  het  opstellen  van  de  overige  vereiste  rapportages  -‐  het  Regular  
Supervisory  Report  (RSR)  en  het  Solvency  and  Financial  Conditions  Report  (SFCR)  -‐  vanaf  1  januari  
2016.  
  

2.7.  Investor  relations  en  ontwikkeling  van  het  
aandeel  Delta  Lloyd  
Delta  Lloyd  heeft  een  internationaal  aandeelhoudersbestand.  Wij  streven  ernaar  onze  beleggers  
tijdig  te  voorzien  van  duidelijke  en  correcte  informatie  zodat  zij  weloverwogen  beslissingen  kunnen  
nemen.  Dit  beleid  is  inherent  aan  het  investor-‐relationsprogramma,  dat  waarborgt  dat  onze  
beleggers  worden  geïnformeerd  via  onze  website  en  tijdens  roadshows  en  bijeenkomsten  met  
analisten  en  beleggers.  

2.7.1.  Dialoog  met  beleggers  en  analisten  
Delta  Lloyd  informeert  beleggers  en  analisten  regelmatig  over  de  behaalde  financiële  en  
operationele  resultaten,  de  strategie  en  de  kansen  en  uitdagingen  waarmee  wij  te  maken  hebben.  
Wij  organiseren  roadshows  om  (potentiële)  beleggers  te  ontmoeten,  publiceren  financiële  
kwartaalverslagen  en  komen  voor  zover  mogelijk  tegemoet  aan  verzoeken  om  bilaterale  
gesprekken.  In  ons  investor-‐relationsbeleid  onderschrijven  wij  het  standpunt  van  de  Nederlandse  
Corporate  Governance  Code  dat  een  dialoog  met  aandeelhouders,  ook  buiten  de  context  van  een  
formele  vergadering  van  aandeelhouders,  zinvol  kan  zijn  voor  zowel  beleggers  als  bedrijf.  
  
Twee  keer  per  jaar,  wanneer  wij  verslag  uitbrengen  over  onze  halfjaar-‐  en  jaarresultaten,  geven  
onze  bestuursvoorzitter  en  onze  chief  financial  officer  een  presentatie  voor  analisten,  waarbij  zij  
nader  ingaan  op  onze  prestaties.  Analisten  kunnen  deze  presentaties  persoonlijk  bijwonen,  inbellen  
op  een  conference  call  of  een  webcast  bekijken.  De  webcast  is  eveneens  toegankelijk  voor  het  
publiek.  Abonnees  van  nieuwsdiensten  kunnen  een  transcript  van  de  conference  calls  krijgen.    
Wij  organiseren  elk  jaar  in  Amsterdam  een  Investor  Day,  waarop  wij  uitgebreide  informatie  
verstrekken  over  de  voortgang  van  onze  strategie  en  onze  zakelijke  prioriteiten  voor  de  middellange  
en  lange  termijn.  Ook  organiseren  wij  jaarlijks  een  Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders  (en  
in  2014  ook  een  Bijzondere  Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders).  Deze  evenementen  
kunnen  ook  worden  gevolgd  via  een  webcast.  De  notulen  van  de  vergaderingen  van  
aandeelhouders  en  de  presentaties  tijdens  de  Investor  Day  zijn  te  vinden  op  onze  website.  
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De  Raad  van  Bestuur  komt  voor  zover  mogelijk  tegemoet  aan  verzoeken  om  bilaterale  gesprekken  
met  beleggers,  potentiële  beleggers  en  analisten.  Tijdens  dergelijke  ontmoetingen  mag  geen  
koersgevoelige  informatie  bekend  worden  gemaakt.  Mocht  dit  onbedoeld  toch  gebeuren,  dan  
zullen  wij  deze  informatie  zo  spoedig  mogelijk  publiceren.  De  ontvanger  van  de  informatie  mag  
geen  transacties  doen  in  aandelen  Delta  Lloyd  of  hiervan  afgeleide  instrumenten  totdat  deze  
informatie  openbaar  is  gemaakt.  Ons  beleid  ten  aanzien  van  bilaterale  gesprekken  met  
aandeelhouders  wordt  beschreven  op  onze  corporate  website,  in  het  onderdeel  'Investor  Relations'.  
  
Begin  2015  hebben  wij  een  roadshow  gehouden  om  de  nieuwe  voorzitter  van  onze  Raad  van  
Bestuur  voor  te  stellen  aan  beleggers  en  analisten  en  zo  het  vertrouwen  in  het  bestuur  van  onze  
onderneming  te  versterken  na  de  veranderingen  binnen  de  Raad  van  Bestuur.  
  

2.7.2.  Kapitaalstructuur  
Allocatie  van  aandelenkapitaal  en  stemrechten  

Per  31  december  2014   Gewone  aandelen   %  
Preferente  
aandelen  A  

%   Stemrechten   %  

Fonds  NutsOhra                 10.021.495   100%   10.021.495   4,8%  

Vrij  verhandelbaar   198.116.582   99,4%                   198.116.582   95,2%  

Ingekochte  aandelen   1.214.305   0,6%                              

Totaal   199.330.887   100,0%   10.021.495   100%   208.138.077   100,0%  

  
  
Schuldpapier  
     Type   Emittent   ISIN   Datum   Looptijd   Coupon   Bedrag*  

Niet-‐achtergestelde  
ongedekte  lening  

Niet-‐achtergesteld   DLNV   XS0559434351   2010   2017   4,25%   575  mln  

Achtergestelde  lening  
30nc10  

Achtergesteld,  vaste  
einddatum  

DLL   XS0821168423   2012  
2042,  
aflosbaar  
in  2022  

9,00%   500  mln  

Achtergestelde  lening  
nc10  

Achtergesteld,  geen  
vaste  einddatum   DLNV   XS1076781589   2014  

Eeuwig-‐
durend,  
aflosbaar  
in  2024  

4,38%   750  mln  

Achtergestelde  
eeuwigdurende  
converteerbare  lening  

Achtergesteld,  geen  
vaste  einddatum   DLNV        1999  

Eeuwig-‐
durend  

2,76%   404  mln  

*  Nominale  waarde  per  31  december  2013  
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Grootaandeelhouders  per  31  december  2014  

(meer  dan  3%  van  de  gewone  aandelen)   percentage  
Schroders  PLC   6,40%  
BlackRock,  Inc.   6,09%  
Wellington  Management  Company,  LLP   5,35%  
Greenlight  Capital,  Inc.   4,80%  
Highfields  Capital  Management,  L.P.   3,11%  
AQR  Capital  Management,  LLC   3,03%  
Old  Mutual  plc   2,96%  

  

Analisten  

Er  zijn  19  analisten  (2013:  19)  die  het  aandeel  Delta  Lloyd  volgen.  Voor  een  volledig  overzicht  wordt  
verwezen  naar  het  onderdeel  Investor  Relations  van  onze  corporate  website.  

Beursnotering  en  indices  

Delta  Lloyd  is  genoteerd  op  NYSE  Euronext  Amsterdam  en  is  in  maart  2014  opgenomen  in  de  AEX-‐
index  van  de  25  meest  verhandelde  aandelen.  Daarnaast  is  Delta  Lloyd  opgenomen  in  de  
belangrijkste  Belgische  index,  de  BEL20  index  van  NYSE  Euronext  Brussel.  In  september  2014  is  
Delta  Lloyd  toegelaten  tot  de  Dow  Jones  Sustainability  Index  (DJSI)  World  en  de  DJSI  Europe.  

Dagelijks  handelsvolume  

Het  dagelijks  handelsvolume  daalde  in  2014  met  4%  ten  opzichte  van  het  voorgaande  jaar,  
voornamelijk  als  gevolg  van  de  verkoop  van  het  grote  belang  in  Delta  Lloyd  door  Aviva  in  begin  
2013.  Gecorrigeerd  hiervoor  nam  het  dagelijks  handelsvolume  toe  met  17%  door  het  positieve  
effect  op  het  volume  van  onze  opname  in  de  AEX-‐index.  
     

Geografische spreiding gewone aandelen

 Noord-Amerika 42%

  Verenigd Koninkrijk  26% 
& Ierland 

 Continentaal Europa  19%

 Nederland 9%

 Rest Wereld 4%

Totaal  100%
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Dagelijks  handelsvolume  

Gemiddelde,  in  aandelen   2014   2013   Mutatie  

Dagelijks  handelsvolume   877,920   913,893   -‐4%  
Dagelijks  handelsvolume,  gecorrigeerd  voor  verkoop  door  
Aviva  

877,920   752,182   17%  

2.7.3.Dividendbeleid  
Delta  Lloyd  streeft  ernaar  jaarlijks  een  stabiel  dividend  uit  te  keren,  mits  de  interne  
solvabiliteitsdoelstellingen  dit  toelaten.  
  
Wanneer  handhaving  van  het  dividendbeleid  mogelijk  niet  verenigbaar  is  met  de  nagestreefde  
solvabiliteitsdrempels,  zal  het  management  diverse  mogelijke  alternatieve  vormen  van  
kapitaalmanagement  in  overweging  nemen.  Voorbeelden  zijn:  

• Het  aantrekken  van  kapitaal  anders  dan  aandelen,  bijvoorbeeld  Tier  1  of  Tier  2  
kapitaalinstrumenten;  

• Hedging  of  andere  strategieën  om  de  netto  blootstelling  aan  belangrijke  risico's  te  
verminderen;  

• Andere  maatregelen  om  het  vereiste  kapitaal  te  verminderen  (zoals  vermindering  van  het  
aantal  producten  met  een  hoger  kapitaalbeslag).  

  
Dergelijke  alternatieve  maatregelen  worden  alleen  genomen  na  grondige  bestudering  van  het  
effect  dat  dergelijke  maatregelen  op  lange  termijn  kunnen  hebben  op  de  winstgevendheid  en  
bedrijfsactiviteiten  van  Delta  Lloyd.  

Wijze  en  tijdstip  van  dividenduitkering  

De  uitkering  van  contant  dividend  op  gewone  aandelen  vindt  plaats  in  euro’s.  Dividend  op  gewone  
aandelen  wordt  aan  aandeelhouders  uitgekeerd  via  Euroclear  Nederland  en  wordt  automatisch  
overgeboekt  naar  de  rekening  van  de  aandeelhouders.  
  
Op  voorstel  van  de  Raad  van  Bestuur  en  met  goedkeuring  van  de  Raad  van  Commissarissen  kan  het  
dividend  op  gewone  aandelen  naar  keuze  van  de  aandeelhouders  worden  uitgekeerd  in  aandelen  of  
in  contanten.  Delta  Lloyd  kan  de  aantrekkelijkheid  van  contant  dividend  tegenover  stockdividend  
(dividend  in  aandelen)  aanpassen.  De  waarde  van  het  stockdividend  wordt  ten  laste  gebracht  van  
de  agioreserve.  
  
Delta  Lloyd  streeft  ernaar  een  interim  dividend  en  een  slotdividend  uit  te  keren.  Op  dividend-‐
uitkeringen  wordt  over  het  algemeen  in  Nederland  dividendbelasting  ingehouden.    
  
Delta  Lloyd  keert  een  slotdividend  binnen  vier  weken  na  goedkeuring  van  de  jaarrekening  uit,  tenzij  
de  Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders  op  voorstel  van  de  Raad  van  Bestuur  een  andere  
datum  vaststelt.  Interim  dividend  wordt  uitgekeerd  na  de  publicatie  van  de  halfjaarresultaten.  
  
Andere  betaaldata  kunnen  worden  vastgesteld  voor  de  gewone  aandelen,  de  preferente  
beschermingsaandelen  en  de  preferente  aandelen  A.  Dividenden  vervallen  vijf  jaar  na  
betaalbaarstelling.  
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2.7.4.  Performance  

Uitgekeerd  dividend  

Delta  Lloyd  stelt  voor  een  dividend  van  €  1,03  per  gewoon  aandeel  uit  te  keren  over  het  boekjaar  
2014.  Dit  is  gelijk  aan  het  dividend  over  2013.  Het  totaal  uitgekeerde  interim  dividend  over  2014  
was  €  0,42  per  gewoon  aandeel,  zodat  het  slotdividend  over  2014  uitkomt  op  €  0,61  per  gewoon  
aandeel.  

Totaalrendement  voor  aandeelhouders  

In  2014  bedroeg  het  totaal  rendement  voor  aandeelhouders  6,83%.  

Ontwikkeling  aandelenkoers  

Het  aandeel  Delta  Lloyd  sloot  2014  af  met  een  koers  van  €  18,19.  Dit  betekent  een  stijging  van  
0,80%  ten  opzichte  van  de  koers  van  €  18,04  die  eind  2013  werd  genoteerd.  Het  totaalrendement  
voor  aandeelhouders  bedroeg  6,83%.  Dit  is  1,84  procentpunt  minder  dan  het  rendement  van  8,67%  
op  de  AEX-‐index,  dat  positief  werd  beïnvloed  door  de  niet-‐financiële  zwaargewicht  Koninklijke  Olie  
(+15%).  Alle  ondernemingen  in  de  financiële  sector  bleven  achter  bij  de  AEX-‐index.  
     

Slotkoers, gecorrigeerd voor Delta Lloyd bij beursgang

03 November 2009 31 December 2014

   Aandeel Delta Lloyd        Nederlandse benchmark*    *Nederlandse benchmark bestaat uit INGA, Binck, AGN en DL
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Cijfers  per  aandeel  

Cijfers  per  aandeel  

In  euro,  gebaseerd  op  het  totale  aantal  uitstaande  aandelen  op  31  december   2014     2013  

Hoogste  slotkoers     21,10   18,20    

Laagste  slotkoers     16,71   12,42    

Slotkoers  (31  december)     18,18   18,04    

Marktkapitalisatie  Delta  Lloyd  (in  miljoenen  euro)   3,60   3.435    

Resultaat  (IFRS)  na  belastingen  en  belang  derden     1,82   0,88    

Operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden     1,90   2,26    

Eigen  vermogen     12,46   13,76    

Group  European  embedded  value   21,94   23,35    

Rendement  op  eigen  vermogen   14,4%   18,6%  

Slotkoers  /  operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden  (K  /  W  
verhouding)  

9,56   7,98    

  
  

2.8.  Bestuursverklaring  Wft  
Onder  verwijzing  naar  artikel  5.25c,  lid  2c  van  de  Wet  op  het  financieel  toezicht  verklaart  de  Raad  
van  Bestuur  dat,  naar  beste  weten:  
  

• de  jaarrekening  over  2014  een  getrouw  beeld  geeft  van  de  activa,  passiva,  financiële  positie  
en  de  winst  of  het  verlies  van  de  onderneming  en  haar  geconsolideerde  ondernemingen;  

• het  jaarverslag  een  getrouw  beeld  geeft  van  de  toestand  op  31  december  2014  en  de  gang  
van  zaken  gedurende  2014  betreffende  de  onderneming  en  de  geconsolideerde  bedrijven  
waarvan  de  gegevens  zijn  opgenomen  in  de  jaarrekening,  samen  met  een  beschrijving  van  
de  belangrijkste  risico’s  die  de  onderneming  loopt.  

De  Raad  van  Bestuur  

Hans  van  der  Noordaa,  voorzitter  
Ingrid  de  Graaf  
Emiel  Roozen  
Onno  Verstegen  
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3.  BERICHT  RAAD  VAN  COMMISSARISSEN  

3.1.  Bericht  van  de  Raad  van  Commissarissen  

3.1.1.  Rol  van  de  Raad  van  Commissarissen  
De  Raad  van  Commissarissen  is  belast  met  het  toezicht  op  en  de  advisering  van  de  Raad  van  Bestuur  
van  Delta  Lloyd  en  de  verwezenlijking  van  de  doelstellingen,  de  strategie  en  het  beleid  van  de  
onderneming.  Delta  Lloyd  is  een  structuurvennootschap.  Dit  vereist  een  zorgvuldig  gestuurde  
relatie  tussen  de  Raad  van  Bestuur  en  de  Raad  van  Commissarissen.  Deze  Raden  hebben  elk  hun  
eigen  verantwoordelijkheden,  maar  een  gezamenlijke  verantwoordelijkheid  voor  de  strategie  en  
het  risicoprofiel  van  de  onderneming.  
  
Dit  bericht  licht  toe  hoe  de  Raad  van  Commissarissen  zijn  taken  en  verantwoordelijkheden  in  2014  
heeft  vervuld  en  beschrijft  de  handelwijzen  en  procedures  van  de  Raad.  Het  bericht  moet  worden  
gelezen  in  samenhang  met  paragraaf  1.6.  (Governance)  van  het  Engelstalige  jaarverslag,  waarin  de  
ondernemingsstructuur  wordt  uiteengezet  en  aanvullende  feitelijke  informatie  wordt  gegeven  over  
de  wijze  waarop  Delta  Lloyd  wordt  bestuurd.  De  personalia  van  de  huidige  leden  van  de  Raad  van  
Commissarissen  zijn  opgenomen  in  paragraaf  1.5.2.  (Raad  van  Commissarissen).  Een  gedetailleerde  
inhoudelijke  verantwoording  van  de  ondernemingsstrategie  en  de  resultaten  vindt  u  terug  in  
hoofdstuk  2  (Delta  Lloyd  in  2014).  
  

3.1.2.  Stakeholders  en  strategie  
Delta  Lloyd  biedt  financiële  zekerheid.  Het  is  haar  missie  te  voldoen  aan  de  eisen  en  wensen  van  
klanten  en  van  de  maatschappij.  Delta  Lloyd  levert  duidelijke,  betrouwbare  en  hedendaagse  
oplossingen  die  waarde  creëren  voor  klanten,  aandeelhouders  en  medewerkers.  Om  haar  
kapitaalintensieve  activiteiten  te  kunnen  uitvoeren,  houdt  Delta  Lloyd  een  goede  toegang  tot  de  
kapitaalmarkten  in  stand.  Daarnaast  moet  Delta  Lloyd  zich  aanpassen  aan  de  veranderende  eisen  
van  regelgeving  voor  de  verzekeringssector.  De  belangen  van  polishouders  staan  centraal  in  het  
beleid  en  de  zakelijke  besluitvorming  van  Delta  Lloyd.  De  Raad  van  Commissarissen  maakt  in  zijn  
discussies  een  afweging  van  de  uiteenlopende  belangen  van  alle  stakeholders,  waaronder  
beleggers,  medewerkers,  leveranciers,  toezichthouders  en  de  maatschappij.  Deze  belangen  vormen  
het  uitgangspunt  voor  het  toezicht  op  de  strategie  en  de  ontwikkeling  van  Delta  Lloyd.  
  
De  continuïteit  van  Delta  Lloyd  is  een  belangrijke  verantwoordelijkheid  van  de  Raad  van  
Commissarissen.  In  het  belang  van  onze  stakeholders  willen  wij  een  prudent  risicoprofiel  
handhaven  en  een  winstgevende  onderneming  voeren,  terwijl  wij  tegelijkertijd  voldoen  aan  hoge  
normen  voor  maatschappelijk  gedrag  en  een  zinvolle  bijdrage  leveren  aan  de  maatschappij.  
  
Op  de  korte  tot  middellange  termijn  richt  Delta  Lloyd  zich  op  de  voorbereidingen  voor  Solvency  II  en  
de  gevolgen  van  deze  regelgeving  voor  het  risicoprofiel  en  de  kapitaalpositie  van  de  onderneming.  
Delta  Lloyd  staat  voor  diverse  uitdagingen,  zoals  de  lage  rentestand,  de  invoering  van  Solvency  II  
wetgeving  en  het  langlevenrisico.  Het  strategisch  antwoord  op  deze  uitdagingen  zoekt  Delta  Lloyd  
in  prijsaanpassingen  van  producten  in  lijn  met  de  lage  rente,  versterking  van  de  vermogensbasis,  
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kostenverlagingen  via  maatregelen  zoals  het  herontwerp  van  processen  en  IT,  en  
productontwikkeling  voor  pensioensparen  op  basis  van  risicodeling  tussen  Delta  Lloyd  en  de  klant.  
  
Op  de  langere  termijn  speelt  de  nieuwe  scenarioanalyse  die  Delta  Lloyd  in  2013  is  begonnen,  een  
steeds  belangrijkere  rol  bij  de  aanpak  en  de  vermindering  van  de  economische,  sociale  en  zakelijke  
onzekerheden  en  bij  de  aansturing  van  de  ondernemingsstrategie.  
  
Scenarioanalyse  stelt  Delta  Lloyd  in  staat  om  vanuit  verschillende  perspectieven  de  volledige  
gevolgen  van  diverse  toekomstscenario’s  over  een  periode  van  15  tot  20  jaar  in  ogenschouw  te  
nemen.  Het  verschaft  een  beter  inzicht  in  de  krachten  die  in  de  toekomst  de  dynamiek  bepalen.  Om  
te  kunnen  inschatten  hoe  deze  scenario’s  in  de  toekomst  doorwerken  binnen  het  bedrijf,  zijn  in  
2014  workshops  met  medewerkers  gehouden.  De  Raad  van  Commissarissen  heeft  de  gevolgen  van  
de  scenarioanalyse  en  de  uitkomsten  van  de  workshops  besproken  in  een  speciale  bijeenkomst  die  
volledig  was  gewijd  aan  de  ondernemingsstrategie.  

Resultaten  en  activiteiten  in  2014  

Delta  Lloyd  behaalde  in  2014  een  solide  operationeel  resultaat,  ondanks  het  negatieve  effect  van  de  
scherpe  rentedaling.  De  commerciële  en  klantactiviteiten  presteerden  goed  en  er  was  sprake  van  
gerichte  autonome  groei.  Het  marktaandeel  in  nieuwe  productie  werd  vergroot  en  de  
winstgevendheid  van  de  nieuwe  productie  verbeterde  in  zowel  het  leven-‐  als  schadebedrijf.  
  
De  Raad  van  Commissarissen  besprak  gedurende  het  jaar  deze  punten  uitvoerig.  Aanzienlijke  
aandacht  is  ook  besteed  aan  klantbelang  centraal,  het  risicomanagementbeleid,  de  problemen  als  
gevolg  van  de  lage  rentestand,  de  relatie  met  de  toezichthouders  en  het  opvolgingsproces  van  de  
voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur.  
  

3.1.3.  Belangrijke  onderwerpen  in  2014  
De  Raad  van  Commissarissen  besteedde  in  2014  in  het  bijzonder  aandacht  aan  de  volgende  
onderwerpen.  

Klantbelang  centraal  

Delta  Lloyd  hecht  veel  belang  aan  klanttevredenheid  en  klantgerichtheid.  Deze  onderwerpen  zijn  
gedurende  het  jaar  uitvoerig  besproken.  De  Raad  van  Commissarissen  keek  daarbij  naar  de  score  
van  Delta  Lloyd  in  het  Klantbelang  Dashboard  van  de  Autoriteit  Financiële  Markten  (AFM).  Delta  
Lloyd  deed  het  opnieuw  beter  dan  de  benchmark  en  verbeterde  haar  positie  in  het  Dashboard  voor  
het  derde  achtereenvolgende  jaar.  Alle  labels  –  Delta  Lloyd,  OHRA,  ABN  AMRO  Verzekeringen  en  
Erasmus  Leven  –  behielden  ook  het  Keurmerk  Klantgericht  Verzekeren  (KKV)  van  de  Stichting  
Toetsing  Verzekeraars.  
  
De  Raad  van  Commissarissen  heeft  ook  geregeld  gesproken  over  het  vertrouwen  en  de  
tevredenheid  van  klanten  en  daarbij  het  belang  van  voortdurende  verbetering  op  deze  punten  
benadrukt.  Er  is  specifieke  aandacht  besteed  aan  het  beheer  van  klantcontacten  en  de  nazorg  bij  
beleggingsproducten.  De  Raad  van  Commissarissen  heeft  de  initiatieven  om  contact  met  klanten  op  
te  nemen  en  hen  advies  op  maat  te  geven,  op  de  voet  gevolgd.  
  
Met  ongeveer  drie  miljoen  particuliere  klanten  is  voor  Delta  Lloyd  het  beheer  van  klantcontacten  
een  uitdaging.  De  Raad  van  Commissarissen  heeft  stilgestaan  bij  het  streven  van  Delta  Lloyd  om  de  
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contacten  met  klanten  verder  te  verbeteren  door  haar  distributiekanalen  te  integreren  en  door  een  
beter  inzicht  in  klanten  te  verkrijgen  en  dit  inzicht  ook  te  benutten.  Wij  hebben  gewezen  op  het  
cruciale  belang  om  de  privacy  van  klanten  te  beschermen  en  de  klantcontacten  goed  te  timen.    

Opvolging  Raad  van  Bestuur  

In  april  maakte  Niek  Hoek,  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur,  bekend  dat  hij  uiterlijk  op  de  
Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders  in  2015  zou  terugtreden.  De  Raad  van  Commissarissen  
respecteerde  zijn  beslissing  en  is  hem  erkentelijk  voor  alles  wat  hij  voor  Delta  Lloyd  vanaf  1997  
heeft  gedaan,  aanvankelijk  als  CFO  en  vanaf  2001  als  bestuursvoorzitter.  
  
De  zoektocht  naar  een  opvolger  was  in  2014  een  belangrijk  punt  op  de  agenda  van  de  Raad  van  
Commissarissen.  In  overleg  met  de  Ondernemingsraad  stelde  onze  Raad  een  gedetailleerd  profiel  
op  dat  als  leidraad  heeft  gediend  bij  het  zoeken  naar  de  meest  geschikte  kandidaat.  Na  een  
intensief  selectieproces  onder  begeleiding  van  externe  deskundigen  viel  de  keuze  op  Hans  van  der  
Noordaa,  voormalig  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  van  ING  Bank.  Op  een  Buitengewone  Algemene  
Vergadering  van  Aandeelhouders  werd  de  heer  Van  der  Noordaa  voorgesteld  aan  de  
aandeelhouders,  waarna  hij  werd  benoemd  tot  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  en  daarna  tot  
voorzitter.  Hij  is  per  1  januari  2015  benoemd  voor  een  termijn  van  vier  jaar,  die  eindigt  op  de  datum  
van  de  jaarlijkse  Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders  in  2019,  in  overeenstemming  met  de  
Nederlandse  Corporate  Governance  Code.  
  
Vorig  jaar  mei  werd  Ingrid  de  Graaf  benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  Bestuur.  Zij  volgde  Paul  
Medendorp  op,  die  in  december  zou  terugtreden.  De  Raad  van  Commissarissen  bracht  de  
voorgenomen  benoeming  van  mevrouw  De  Graaf  ter  kennis  van  de  aandeelhouders  op  de  jaarlijkse  
Algemene  Vergadering  van  2014.    
  
Na  zorgvuldige  afweging  van  de  best  practices  in  de  sector  hebben  wij  ervoor  gekozen  om  een  
aparte  chief  risk  officer  (CRO)  aan  te  stellen  op  bestuursniveau.  Het  zoekproces  werd  gestart  in  
2014  en  wij  zijn  verheugd  dat  wij  Annemarie  Mijer-‐Nienhuis  kunnen  voordragen  voor  benoeming  
als  CRO.  Wij  zullen  haar  benoeming  ter  kennis  van  de  jaarlijkse  Algemene  Vergadering  van  
Aandeelhouders  in  mei  2015  brengen.  

Realisatie  van  ondernemingsdoelstellingen  

Door  de  lage  rente  en  de  geringe  economische  groei  is  het  ondernemingsklimaat  voor  verzekeraars  
lastig.  Dit  tast  de  aantrekkelijkheid  van  levensverzekeringsproducten  aan  en  vormt  een  bedreiging  
voor  de  winstgevendheid.  Daarnaast  heeft  de  sector  te  maken  met  strengere  solvabiliteitseisen  
onder  Solvency  II  en  moeten  verzekeraars  hun  kapitaalpositie  verder  versterken.  
  
In  2014  heeft  de  Raad  van  Commissarissen  voortdurend  overleg  gevoerd  met  de  Raad  van  Bestuur  
over  de  operationele  gang  van  zaken  en  de  technische  resultaten.  Dankzij  haar  bedrijfsmodel  is  
Delta  Lloyd  goed  gepositioneerd  voor  winstgevende  en  autonome  groei  via  verdere  vergroting  van  
het  marktaandeel,  verbetering  van  de  winstgevendheid  en  klanttevredenheid  en  kostenverlaging.  
  
De  Raad  van  Commissarissen  en  de  Raad  van  Bestuur  hebben  intensief  gesproken  over  de  
ontwikkelingen  op  de  financiële  markten  en  hoe  daarop  het  best  kon  worden  gereageerd.  Hierbij  
werd  in  het  bijzonder  aandacht  besteed  aan  verbetering  van  de  marge,  beperking  van  de  risico’s  en  
versterking  van  de  kapitaalpositie  en  aan  het  kostenbesparingsprogramma.  
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Risicomanagement,  risicobereidheid  en  risicobewustzijn  

Risico's  zijn  onlosmakelijk  verbonden  aan  ondernemen.  Dat  geldt  ook  voor  de  verzekeringssector  en  
dus  ook  voor  Delta  Lloyd.  Het  verdienmodel  van  de  onderneming  is  gebaseerd  op  het  aangaan  en  
beheersen  van  een  breed  spectrum  aan  risico's  in  relatie  tot  het  beoogd  toekomstig  rendement.  
Risicomanagement  is  dan  ook  een  integraal  onderdeel  van  de  kernactiviteit  en  is  als  zodanig  
ingebed  in  de  gehele  organisatie  en  in  de  bedrijfsprocessen.  De  Raad  van  Commissarissen  is  in  de  
loop  van  het  jaar  geregeld  door  de  Raad  van  Bestuur  en  medewerkers  risicobeheer  bijgepraat  over  
onder  meer  het  langlevenrisico,  de  financiële  risico’s  en  de  IT-‐risico’s.  
  
Onze  Raad  heeft  de  Group  Risk  Appetite  Statement  en  het  risicomanagementraamwerk  besproken  
en  goedgekeurd  en  is  ook  geïnformeerd  over  de  voorbereidingen  voor  Solvency  II.  
  
Extra  aandacht  is  besteed  aan  de  versterking  van  de  risico-‐  en  compliancefunctie  bij  Delta  Lloyd  
Asset  Management.  In  dit  verband  zijn  bestaande  praktijken  beoordeeld,  is  de  governance  
verbeterd  en  is  de  ‘second  line  of  defence’  verstevigd.  

Kapitaalpositie,  dividendbeleid  en  toegang  tot  kapitaalmarkten  

Het  effect  van  Solvency  II  op  de  kapitaalpositie  van  Delta  Lloyd  had  de  bijzondere  aandacht  van  de  
Raad  van  Commissarissen.  Wij  hebben  uitvoerig  de  mogelijkheden  besproken  om  de  kapitaalpositie  
van  de  onderneming  te  versterken.  In  juni  keurden  wij  de  plaatsing  van  een  achtergestelde  
eeuwigdurende  lening  goed.  De  lening  bedraagt  €  750  miljoen  met  een  coupon  van  4,375%.  In  
augustus  stemden  wij  in  met  een  transactie  met  Reinsurance  Group  of  America  (RGA)  om  het  
langlevenrisico  op  de  Nederlandse  levensverzekeringsportefeuille  te  beperken.  Wij  onderkennen  
dat  een  duurzaam  aandeelhoudersbestand  en  een  stabiel  en  zeker  dividendbeleid  van  essentieel  
belang  zijn  om  toegang  tot  de  kapitaalmarkten  te  behouden.  Deze  toegang  is  belangrijk  om  in    
de  intensieve  kapitaalbehoeften  van  Delta  Lloyd  als  verzekeraar  te  voorzien.  Wat  betreft  het  
dividendbeleid  geldt  dat  aandeelhouders  moeten  kunnen  rekenen  op  een  constant  jaarlijks  
dividend  en  een  minimale  verwatering.  Om  verwatering  van  het  aandeel  te  voorkomen,  zal    
Delta  Lloyd  geleidelijk  een  groter  deel  van  het  dividend  in  contanten  in  plaats  van  aandelen    
gaan  uitkeren.  

Focus  op  kernactiviteiten  

Vorig  jaar  presenteerde  de  Raad  van  Bestuur  aan  de  Raad  van  Commissarissen  zijn  plannen  om  zich  
sterker  op  de  kernactiviteiten  te  richten.  Als  uitvloeisel  hiervan  zijn  de  volgende  transacties  
besproken  en  goedgekeurd:  
  

• In  juli  bereikte  Delta  Lloyd  overeenstemming  met  BinckBank  over  de  overname  van  de  
resterende  50%  van  de  aandelen  die  door  BinckBank  werden  gehouden  in  
premiepensioeninstelling  (PPI)  BeFrank.  De  overnameprijs  bedroeg  €  19,5  miljoen.  

• In  december  bereikte  Delta  Lloyd  een  akkoord  over  de  verkoop  van  Delta  Lloyd  Bank  België  
aan  Anbang  Insurance  Group  Co.  Ltd.  voor  een  bedrag  van  €  219  miljoen.  

  
In  januari  2015  maakte  Delta  Lloyd  de  verkoop  van  haar  Duitse  levensverzekeringsbedrijf  aan  
Athene  Holding  Ltd.  bekend.  
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Duurzaamheid  en  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  

De  continuïteit  van  Delta  Lloyd  is  een  belangrijke  verantwoordelijkheid  van  de  Raad  van  
Commissarissen.  Wij  wegen  de  uiteenlopende  belangen  van  alle  stakeholders  af  en  willen  zo  een  
zinvolle  bijdrage  leveren  aan  de  maatschappij.  Wij  zijn  verheugd  dat  de  inspanningen  van  Delta  
Lloyd  om  haar  duurzaamheidprofiel  te  verbeteren  hebben  geleid  tot  opname  in  zowel  de  DJSI  
World  als  de  DJSI  Europe  in  september  2014.  

Goed  werkgeverschap  

De  besprekingen  over  de  nieuwe  collectieve  arbeidsovereenkomst  (cao)  liepen  heel  2014  door.  De  
Raad  van  Commissarissen  heeft  de  door  Delta  Lloyd  aangekondigde  loonmatiging  beoordeeld.  Wij  
zijn  ons  ervan  bewust  dat  dit  veel  vraagt  van  de  medewerkers,  maar  de  overeenkomst  verbetert  de  
kostenbasis  en  is  van  vitaal  belang  om  de  concurrentiepositie  van  de  onderneming  te  handhaven  en  
te  verbeteren.  Wij  waren  verheugd  dat  in  december  2014  Delta  Lloyd  en  de  vakbonden  een  akkoord  
bereikten  over  een  nieuwe  driejarige  cao.  

Maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  

Tijdens  zijn  besprekingen  over  de  Delta  Lloyd  Foundation  heeft  de  Raad  van  Commissarissen  
speciale  aandacht  besteed  aan  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  (mvo)  en  de  status  
hiervan  binnen  Delta  Lloyd.  De  Foundation  heeft  in  de  afgelopen  jaren  veel  bereikt  en  wil  hieraan  in  
de  komende  jaren  een  verder  vervolg  geven.  Door  de  jaren  heen  hebben  4.000  medewerkers  van  
Delta  Lloyd  vrijwillig  deelgenomen  aan  200  projecten  op  het  gebied  van  onder  meer  armoede  en  
financiële  zelfredzaamheid.  Delta  Lloyd  wil  een  rol  spelen  in  het  terugdringen  van  de  armoede  in  
een  aantal  Nederlandse  gemeenten.  
  
De  Raad  van  Commissarissen  is  verheugd  over  de  resultaten  die  de  Delta  Lloyd  Foundation  heeft  
bereikt  op  het  gebied  van  maatschappelijke  betrokkenheid,  maar  onderkent  dat  er  meer  kan  en  ook  
zal  gebeuren  om  de  mvo-‐inspanningen  van  Delta  Lloyd  te  vergroten.  

Overige  onderwerpen  

Naast  de  bovenstaande  onderwerpen  kwamen  ook  IT-‐beveiliging  en  alle  andere  gebruikelijke  zaken  
aan  de  orde  tijdens  de  vergaderingen  van  de  Raad  van  Commissarissen  in  2014.  In  het  bijzonder  
werd  aandacht  besteed  aan  de  financiële  resultaten  van  de  onderneming.  
  
Procesmatig  vonden  de  discussies  binnen  de  Raad  van  Commissarissen  plaats  op  basis  van  
voornamelijk  documenten  en  presentaties  die  door  de  Raad  van  Bestuur  waren  voorbereid,  al  is  er  
ook  gebruikgemaakt  van  externe  informatiebronnen.  

Diversiteit  

Wij  zijn  verheugd  over  de  benoeming  van  Ingrid  de  Graaf.  Zij  bleek  de  beste  kandidaat  voor  de  Raad  
van  Bestuur  te  zijn.  Omdat  zij  het  eerste  vrouwelijke  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  van  Delta  Lloyd  is,  
markeert  haar  benoeming  een  mijlpaal  voor  de  onderneming.  Wij  blijven  actief  zoeken  naar  
mogelijkheden  om  de  verdeling  qua  geslacht  op  alle  managementniveaus  binnen  Delta  Lloyd  te  
verbeteren.  De  Raad  van  Commissarissen  streeft  zelf  naar  minstens  30%  vrouwelijke  leden.  Dit  
criterium  werd  in  2014  bijna  gehaald.  

Self-‐assessment  

Jaarlijks  evalueert  de  Raad  van  Commissarissen  zijn  eigen  functioneren,  inclusief  de  dynamiek  
binnen  de  Raad.  Eens  per  drie  jaar  wordt  de  evaluatie  met  behulp  van  een  externe  consultant  

Delta Lloyd Samenvatting 2014   44

  1  OVERZICHT   
  2  DELTA LLOYD IN 2014   

   3  BERICHT RAAD VAN COMMISSARISSEN  
  4  OVER DEZE SAMENVATTING  



1  OVERZICHT   4  DUURZAAMHEID  
2  DELTA  LLOYD  IN  2014   5  JAARREKENING  
3  BERICHT  RAAD  VAN  COMMISSARISSEN   6  ALGEMENE  INFORMATIE  
     
  

Delta  Lloyd  Samenvatting  2014  45  

uitgevoerd.  In  2014  voerde  de  Raad  van  Commissarissen  een  self-‐assessment  van  het  functioneren  
van  de  Raad  en  zijn  commissies  uit  met  ondersteuning  van  een  externe  consultant.  De  belangrijkste  
aanbevelingen  betroffen  de  vergroting  van  de  effectiviteit  van  de  vergaderingen  van  de  Raad,  de  
toetsing  van  de  bestaande  spelregels  tussen  de  Raad  van  Commissarissen  en  de  Raad  van  Bestuur  
en  de  toetsing  van  de  rol  van  de  commissies  tegenover  de  rol  van  de  voltallige  Raad.  

Permanente  educatie  

In  het  kader  van  permanente  educatie  nam  de  Raad  van  Commissarissen  deel  aan  diverse  modules  
die  door  Nijenrode  Business  Universiteit  werden  verzorgd  in  samenwerking  met  het  Verbond  van  
Verzekeraars.  Wij  volgden  ook  modules  voor  permanente  educatie  op  het  gebied  van  IT-‐beveiliging  
en  Solvency  II.  
  

3.1.4.  Maatregelen  door  De  Nederlandsche  Bank  
Op  22  en  23  december  2014  en  30  januari  2015  publiceerde  Delta  Lloyd  persberichten  in  verband  
met  maatregelen  door  De  Nederlandsche  Bank  (DNB).  Voor  een  uitgebreide  beschrijving  verwijzen  
wij  naar  deze  persberichten.    

Onderzoek  door  DNB  

Op  2  juli  2012  voerde  DNB  een  vaste  rekenrente  (ultimate  forward  rate)  in  voor  de  berekening  van  
verzekeringsverplichtingen  met  een  looptijd  langer  dan  20  jaar.  In  de  week  voor  de  invoering  van  
die  rekenrente  besloot  Delta  Lloyd  de  afdekking  van  haar  renterisico  terug  te  brengen.  DNB  heeft  
een  onderzoek  uitgevoerd  naar  de  besluitvorming  van  Delta  Lloyd  destijds.  Het  onderzoek  van  DNB  
was  gericht  op  de  beheerste  en  integere  bedrijfsvoering  zoals  opgenomen  in  de  artikelen  3:10  en  
3:17  van  de  Wet  op  het  financieel  toezicht  (Wft).    
  
Op  basis  van  haar  onderzoek  legde  DNB  aan  Delta  Lloyd  Levensverzekering  NV  een  boete  op  ter  
hoogte  van  €  22,8  miljoen.  
  
DNB  beoordeelde  ook  de  ‘geschiktheid’  van  onze  CFO,  Emiel  Roozen.  Volgens  DNB  beschikte  de  
heer  Roozen  in  onvoldoende  mate  over  de  competenties  helikopterzicht  en  oordeelsvorming,  
onafhankelijkheid  en  verantwoordelijkheid  (in  totaal  drie  van  de  zestien  competenties).  DNB  
verbond  daaraan  de  conclusie  dat  Delta  Lloyd  hem  per  uiterlijk  1  januari  2016  moest  wegsturen,  en  
concludeerde  ook  dat  de  'betrouwbaarheid’  van  Emiel  Roozen  buiten  twijfel  stond.  

Onderzoek  door  Raad  van  Commissarissen  

De  Raad  van  Commissarissen  stelde  een  eigen  onderzoek  in  naar  dezelfde  feiten  en  
omstandigheden.  Hierbij  maakte  de  Raad  van  Commissarissen  gebruik  van  externe  juridische,  
accountancy-‐  en  actuariële  expertise.  De  uitkomsten  van  het  onderzoek  door  de  Raad  van  
Commissarissen  verschilden  weinig  van  die  van  DNB  ten  aanzien  van  de  feiten  en  omstandigheden,  
maar  wij  vonden  de  door  DNB  voorgestelde  maatregelen  disproportioneel.  

Juridische  procedure  

Delta  Lloyd  heeft  besloten  om  de  maatregelen  van  DNB  voor  te  leggen  aan  de  rechter  en  deze  te  
vragen  te  oordelen  over  de  interpretatie  van  de  feiten  en  omstandigheden  en  de  daaraan  
verbonden  conclusies,  waaronder  de  "heenzending"  van  de  CFO,  en  (de  berekening  van  de  totale  
hoogte  van)  de  boete.  
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Op  29  januari  2015  stelde  de  bestuursrechter  in  Rotterdam  in  een  kort  geding  vast  dat  DNB  haar  
besluit  om  Delta  Lloyd  Levensverzekering  NV  voornoemde  bestuurlijke  boete  op  te  leggen,  niet  
voortijdig  mag  publiceren.    

Maatregelen  Delta  Lloyd    

De  Raad  van  Commissarissen  heeft  naar  aanleiding  van  zijn  eigen  onderzoek  vastgesteld  dat  op  het  
gebied  van  risicobewustzijn,  compliance  en  interne  governance  verbeteringen  nodig  zijn.  In  lijn  met  
best  practices  binnen  financiële  ondernemingen  zal  de  risicomanagementfunctie  op  alle  niveaus  
worden  versterkt.  Op  24  februari  2015  heeft  Delta  Lloyd  de  benoeming  van  een  chief  risk  officer  
bekendgemaakt.  Daarnaast  heeft  de  Raad  van  Commissarissen  gebruikgemaakt  van  zijn  
bevoegdheid  om  de  variabele  beloning  van  de  Raad  van  Bestuur  over  2012  naar  beneden  aan  te  
passen.  Vooralsnog  is  ervoor  gekozen  om  de  waarde  van  de  eerste  drie  (van  in  totaal  vier)  tranches  
van  de  variabele  beloning  over  2012  op  €  0  te  stellen.  De  eerste  tranche  is  in  mindering  gebracht  op  
een  toekomstige  uitkering;  de  tweede  tranche  en  de  derde  tranche  zijn  niet  uitgekeerd.  De  Raad  
van  Commissarissen  acht  de  genomen  maatregelen  naar  aanleiding  van  zijn  onderzoek  adequaat  en  
toereikend.  
  
De  Raad  van  Commissarissen  heeft  zijn  volledige  vertrouwen  in  Emiel  Roozen  uitgesproken.  Hij  is  op  
22  mei  2014,  met  instemming  van  DNB,  herbenoemd  als  CFO  en  zal  hangende  de  juridische  
procedure  in  functie  blijven.  
  

3.1.5.  Vergaderingen  van  de  Raad  van  Commissarissen  
De  Raad  van  Commissarissen  vergaderde  in  2014  vijftien  keer  plenair.  Het  
aanwezigheidspercentage  voor  leden  tijdens  de  plenaire  vergaderingen  was  98%.  Eén  van  de  
vergaderingen  was  volledig  gewijd  aan  een  diepgaande  bespreking  van  de  ondernemingsstrategie  
samen  met  de  Raad  van  Bestuur.  Verder  waren  er  buiten  de  vergaderingen  ook  veel  informele  
contacten  tussen  en  met  individuele  commissarissen.  
  
De  voorzitter  van  de  Raad  van  Commissarissen  heeft  tussentijds  intensief  persoonlijk  contact  gehad  
met  de  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur  over  de  algemene  gang  van  zaken.  De  voorzitter  van  de  
Raad  van  Commissarissen  fungeert  voor  de  bestuursvoorzitter  als  eerste  aanspreekpunt.  
  
De  voorzitter  van  de  Audit  Committee  heeft  frequent  persoonlijk  contact  met  de  CFO  en  zijn  staf.  
De  voorzitter  van  de  Risk  Committee  voert  frequent  overleg  met  de  CFO,  de  bestuursvoorzitter  en  
medewerkers  risicomanagement.  De  voorzitters  van  de  Remuneration  Committee  en  de  
Nomination  Committee  hebben  rechtstreeks  contact  met  de  portefeuillehouder  Human  Resource  
Management  (HRM)  in  de  Raad  van  Bestuur  en  de  betreffende  concerndirecteur.  
  
Leden  van  de  Raad  van  Commissarissen  hebben  ook  op  individuele  basis  bedrijfsbezoeken  afgelegd  
aan  de  verschillende  onderdelen  binnen  Delta  Lloyd  en  gesprekken  gevoerd  met  medewerkers.  De  
Raad  van  Commissarissen  houdt  zich  actief  bezig  met  de  ontwikkeling  van  talent  op  het  
managementniveau  direct  onder  de  Raad  van  Bestuur.  In  dit  verband  wordt  regelmatig  contact  
gezocht  met  individuele  managers.  
  
Leden  van  de  Raad  van  Commissarissen  zijn  bij  toerbeurt  aanwezig  bij  vergaderingen  van  de  
Ondernemingsraad,  waarmee  de  Raad  veelvuldig  overleg  voert  en  een  goede  relatie  heeft.  In  april  
2014  vond  de  jaarlijkse  gezamenlijke  bijeenkomst  van  de  Raad  van  Commissarissen,  de  Raad  van  
Bestuur  en  de  voltallige  Ondernemingsraad  plaats.  
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Vooral  tijdens  het  opvolgingsproces  voor  de  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur  voerde  de  Raad  van  
Commissarissen  overleg  met  de  Ondernemingsraad,  die  heeft  geholpen  bij  het  opstellen  van  het  
uitgebreide  zoekprofiel.  Daarnaast  was  er  informeel  overleg  tussen  de  voorzitter  van  de  Raad  van  
Commissarissen,  de  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur  en  het  dagelijks  bestuur  van  de  
Ondernemingsraad.  De  Raad  van  Commissarissen  volgt  de  onderwerpen  die  aan  de  orde  komen  
tijdens  de  overlegvergaderingen  en  stelt  de  contacten  met  de  Ondernemingsraad  op  prijs.    
  

3.1.6.  Commissies  van  de  Raad  van  Commissarissen  
De  Raad  van  Commissarissen  wordt  ondersteund  door  vier  commissies:  de  Audit  Committee,  de  
Risk  Committee,  de  Remuneration  Committee  en  de  Nomination  Committee.  
  
De  commissies  bereiden  specifieke  onderwerpen  voor  ten  behoeve  van  de  besluitvorming  in  de  
plenaire  vergaderingen  van  de  Raad  van  Commissarissen.  Elke  commissie  rapporteert  via  haar  
voorzitter  haar  bevindingen  in  de  voltallige  Raad.  De  commissies  doen  tevens  schriftelijk  verslag  van  
de  door  hen  besproken  onderwerpen.  
  

3.1.6.1.  Audit  Committee    
De  Audit  Committee  kwam  in  2014  vijf  keer  bijeen.  De  vergaderingen  werden  bijgewoond  door  de  
CFO  en  de  bestuursvoorzitter,  alsook  verschillende  concerndirecteuren.  Drie  vergaderingen  werden  
volledig  of  gedeeltelijk  bijgewoond  door  de  externe  accountant;  op  één  vergadering  besprak  de  
Audit  Committee  zaken  met  de  externe  accountant  buiten  aanwezigheid  van  het  management.  
  
André  Bergen  en  Rob  Ruijter  werden  op  22  mei  2014  lid  van  de  commissie.  De  belangrijkste  
onderwerpen  die  door  de  Audit  Committee  zijn  besproken,  worden  hieronder  toegelicht.  

Rapportages    

Elk  kwartaal  besprak  de  Audit  Committee  de  financiële  rapportages  van  de  onderneming,  met  de  
nadruk  op  het  operationeel  resultaat  en  IFRS  resultaat.  Speciale  onderwerpen  waren  de  wijziging  in  
de  formule  voor  het  operationeel  resultaat,  de  verantwoording  van  activa  ´aangehouden  voor  
verkoop´,  de  boekhoudkundige  verwerking  van  de  acquisitie  van  BeFrank,  de  waardering  van  
vastgoedbeleggingen,  de  hypotheekportefeuilles  van  de  verschillende  entiteiten  en  derivaten,  en  
hedge  accounting.    
  
Wat  betreft  de  ondernemingsdoelstellingen  sprak  de  commissie  over  de  winstgevendheid  van  
individuele  levensverzekeringen,  met  name  van  Delta  Lloyd  Life  in  België,  alsook  over  het  
kostenbesparingsprogramma,  de  ontwikkeling  van  de  operationele  en  commerciële  resultaten  en  
de  plannen  en  het  budget  van  Delta  Lloyd.  

Kapitaalpositie    

De  commissie  besprak  de  wettelijke  solvabiliteitsratio  (IGD  ratio)  en  de  kapitaalpositie  van  de  
onderneming  meer  in  het  algemeen.  De  voorgestelde  dividenduitkeringen  zijn  goedgekeurd  en  er  is  
uitvoerig  gesproken  over  de  wijziging  van  het  dividendbeleid,  waaronder  het  effect  van  
verwatering,  en  over  de  plaatsing  van  de  achtergestelde  eeuwigdurende  lening  van  €  750  miljoen  
door  Delta  Lloyd.  
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Intern  controleraamwerk,  interne  audit,  integriteit  en  compliance    

De  commissie  heeft  ook  veel  aandacht  besteed  aan  het  interne  controleraamwerk.  De  afdeling  
Internal  Audit  rapporteert  op  kwartaalbasis  aan  de  Audit  Committee.  Diverse  onderwerpen  
kwamen  uitgebreid  aan  de  orde.  De  directeur  van  de  afdeling  Integriteit  rapporteerde  ook  elk  
kwartaal  aan  de  Audit  Committee.  De  commissie  heeft  maatregelen  genomen  om  meer  inzicht  te  
verwerven  in  de  routekaart  van  Delta  Lloyd  voor  beveiliging,  met  inbegrip  van  de  IT-‐risico’s  waaraan  
de  onderneming  blootstaat  en  de  genomen  maatregelen  om  deze  risico’s  te  beperken.  Andere  
agendapunten  betroffen  het  Compliance  Incentive  programma  en  de  actuariële  rapporten.  

Externe  accountant    

De  externe  accountant  woonde  regelmatig  vergaderingen  van  de  Audit  Committee  bij  en  gaf,  via  de  
Management  Letter,  zijn  mening  op  diverse  punten  ten  aanzien  van  rapportage  en  waardering.  Bij  
de  bespreking  van  de  Management  Letter  met  de  externe  accountant  kwamen  geen  punten  naar  
voren  die  in  dit  bericht  van  de  Raad  van  Commissarissen  vermeld  dienen  te  worden.  Op  de  
Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders  zal  een  nieuwe  opzet  van  het  accountantsrapport  
worden  gepresenteerd.  
  
De  Audit  Committee  heeft  in  2014  het  functioneren  van  de  externe  accountant  grondig  
geëvalueerd,  in  overeenstemming  met  de  Nederlandse  Corporate  Governance  Code.  Dit  betrof  
onder  meer  de  kwaliteit  van  het  controleproces  en  de  onafhankelijkheid  van  de  accountant,  de  
kwaliteit  van  de  rapportages  en  communicatie  en  de  kwaliteit  van  het  team  en  de  verleende  
diensten.  Input  werd  verkregen  van  de  bedrijfsonderdelen  die  regelmatig  contact  onderhouden  met  
de  externe  accountant.  Uit  de  evaluatie  bleek  dat  Delta  Lloyd  tevreden  is  over  de  externe  
accountant.  De  kwaliteit  van  het  auditteam  en  de  werkrelatie  met  het  management  scoorden  het  
hoogst.  
  
De  Audit  Committee  heeft  aanbevolen  om  de  externe  accountant  te  herbenoemen  voor  het  
boekjaar  2015,  met  een  optie  om  de  opdracht  te  verlengen  met  nog  eens  twee  boekjaren.  De  Raad  
van  Commissarissen  zal  de  herbenoeming  voorleggen  aan  de  Algemene  Vergadering  van  
Aandeelhouders  in  mei  2015.  

3.1.6.2.  Risk  Committee    
De  Risk  Committee  hield  in  2014  zes  vergaderingen.  André  Bergen  volgde  op  22  mei  2014  Jean  
Frijns  op  als  voorzitter  van  de  commissie.  Rob  Ruijter  trad  op  dezelfde  datum  toe  tot  de  commissie.    
  
Solvabiliteit,  langlevenrisico  en  renterisico  zijn  de  belangrijkste  risicothema’s  voor  een  
verzekeringsmaatschappij.  Tot  de  specifieke  onderwerpen  die  de  Risk  Committee  vorig  jaar  
behandelde,  behoorden  het  risicomanagementraamwerk,  de  update  van  het  risicoprofiel  elk  
kwartaal,  de  risicobereidheid  in  de  vorm  van  de  Group  Risk  Appetite  Statement  (GRAS),  het  
Financial  Risk  Report  (FRR),  het  Own  Risk  and  Solvency  Assessment  (ORSA)  rapport  en  de  resultaten  
van  interne  controlemaatregelen  en  analyses  door  DNB.  
  
De  commissie  gebruikte  de  elk  kwartaal  ontvangen  update  van  het  risicoprofiel  als  uitgangspunt  
voor  de  discussie  over  de  belangrijkste  risico’s  waarmee  Delta  Lloyd  wordt  geconfronteerd.  De  
belangrijkste  onderwerpen  die  door  de  Risk  Committee  zijn  besproken,  worden  hieronder  
toegelicht.  
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Financiële  risico’s  

De  Risk  Committee  besprak  Solvency  II  en  de  gevolgen  voor  de  kapitaalpositie  van  Delta  Lloyd,  
alsook  het  renterisicoprofiel  van  de  onderneming  in  relatie  tot  Solvency  II.  Ander  punten  op  de  
agenda  van  de  commissie  waren  het  herstelplan  waarin  de  maatregelen  zijn  opgenomen  die    
Delta  Lloyd  kan  nemen  als  de  wettelijke  solvabiliteitsratio  (IGD  ratio)  daalt  tot  onder  130%  na    
een  stress-‐scenario,  de  afdekking  van  het  langlevenrisico,  de  prijsstelling,  het  aandelenrisico’s    
en  overige  marktrisico’s.  

Operationele  en  IT-‐risico’s  

Tegenwoordig  staan  ondernemingen  bloot  aan  een  grote  diversiteit  van  operationele,  niet-‐
financiële  risico’s  die  variëren  van  uitval  van  informatietechnologie  en  cybercrime  tot  fraude.    
De  Risk  Committee  boog  zich  over  onder  meer  de  IT-‐beveiliging  en  het  integriteitsbeleid  van    
Delta  Lloyd.  

Risicogovernance  

De  commissie  besprak  het  risico-‐  en  compliancemanagement  binnen  de  hele  onderneming.  
  
De  Risk  Committee  houdt  voorbereidende  besprekingen  over  risicomanagement  en  de  
bijbehorende  documentatie.  De  belangrijkste  risicodocumenten  komen  op  de  agenda  voor  de  
plenaire  vergaderingen  van  de  Raad  van  Commissarissen.  Elk  kwartaal  worden  de  update  van  het  
risicoprofiel  en  het  Financial  Risk  Report  binnen  de  Raad  van  Commissarissen  besproken.  De  GRAS  
geeft  de  totale  risicobereidheid  aan  en  geeft  een  gedetailleerde  indicatie  van  het  niveau  dat  
aanvaardbaar  is  voor  de  vastgestelde  risico’s.  De  GRAS  wordt  één  keer  per  jaar  beoordeeld  en  
goedgekeurd.  

3.1.6.3.  Remuneration  Committee    
De  Remuneration  Committee  kwam  in  2014  zes  keer  bijeen.  Rob  Ruijter  volgde  op  22  mei  2014    
Eric  Fischer  op  als  voorzitter  van  deze  commissie.  
  
Tot  de  vaste  taken  van  deze  commissie  behoren  de  beoordeling  van  de  realisatie  van  de  
prestatiedoelstellingen  van  de  Raad  van  Bestuur  en  het  vaststellen  van  doelstellingen  voor  de  
variabele  beloning  korte  termijn  en  lange  termijn.  De  Remuneration  Committee  besprak  de  
variabele  beloning  van  de  Raad  van  Bestuur  en  van  directeuren  en  managers  in  controlefuncties.  
  
De  Remuneration  Committee  heeft  ook  gediscussieerd  over  het  beleid  inzake  de  Phantom  
Optieregeling  en  variabele  beloning  in  de  vorm  van  aandelen  Delta  Lloyd.  Instructies  om  deze    
opties  uit  te  oefenen  en  aandelen  die  onder  een  regeling  voor  variabele  beloning  zijn  verleend,  te  
verkopen,  worden  altijd  door  Group  Compliance  getoetst.  Om  alle  schijn  van  handel  met  voorkennis  
of  marktmisbruik  te  vermijden,  geldt  voor  medewerkers  die  toegang  hebben  tot  koersgevoelige  
informatie  over  het  aandeel  Delta  Lloyd,  nu  een  gesloten  periode  van  120  dagen  waarin  zij  opties  
niet  mogen  verzilveren  en  aandelen  Delta  Lloyd  niet  mogen  verkopen.  
  
De  Remuneration  Committee  volgt,  met  ondersteuning  van  externe  adviseurs,  de  trends  en  
ontwikkelingen  ten  aanzien  van  beloningsbeleid  en  toetst  regelmatig  of  het  huidige  beloningsbeleid  
overeenstemt  met  bestaande  marktusances  en  de  geldende  corporate  governance-‐bepalingen.  
  
De  Remuneration  Committee  heeft  vorig  jaar  ook  naar  het  arbeidsongeschiktheidspensioen  van  de  
leden  van  de  Raad  van  Bestuur  gekeken.  
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Voor  meer  informatie  over  de  werkzaamheden  van  de  commissie  en  de  Raad  van  Commissarissen  
ten  aanzien  van  beloning  verwijzen  wij  naar  paragraaf  3.2.  (Remuneratierapport)  van  het  
Engelstalige  jaarverslag.    

3.1.6.4.  Nomination  Committee    
De  Nomination  Committee  vergaderde  in  2014  acht  keer.  Jean  Frijns  was  voorzitter  van  de  
commissie  tot  22  mei  2014  en  Clara  Streit  vanaf  deze  datum.    
  
Tot  de  vaste  taken  van  de  commissie  behoren  het  evaluatieproces  van  de  Raad  van  
Commissarissen,  de  beoordeling  van  de  Raad  van  Bestuur,  de  voorbereiding  van  benoemingen,  de  
opvolgingsplanning  voor  de  Raad  van  Commissarissen  en  de  Raad  van  Bestuur  en  de  bewaking  van  
de  corporate  governance.  
  
Een  belangrijke  activiteit  van  de  Nomination  Committee  in  2014  betrof  de  selectie  van  leden  voor  
de  Raad  van  Commissarissen  en  Raad  van  Bestuur,  waaronder  ook  de  nieuwe  voorzitter  van  de  
Raad  van  Bestuur  en  de  nieuwe  chief  risk  officer.  
  
Voor  de  twee  leden  van  de  Raad  van  Commissarissen  werd  een  gedetailleerd  profiel  opgesteld  en  
voorgelegd  aan  de  Raad  van  Commissarissen.  Het  zoekproces  werd  ondersteund  door  externe  
deskundigen.  De  Nomination  Committee  voerde  een  grondige  analyse  van  alle  kandidaten  uit  en  
bewaakte  het  totale  selectie-‐  en  benoemingsproces  voor  de  nieuwe  leden.  De  commissie  deed  dit  
in  nauw  overleg  met  de  voltallige  Raad  van  Commissarissen.  
  
Een  soortgelijke  aanpak  werd  gevolgd  voor  de  drie  nieuwe  leden  van  de  Raad  van  Bestuur.  
Gedetailleerde  profielen  werden  opgesteld  en  voorgelegd  aan  de  Raad  van  Commissarissen.  Voor  
de  opvolging  van  Paul  Mededorp  werd  een  interne  kandidaat  voorgedragen  aan  de  Raad  van  
Commissarissen.  Deze  voordracht  werd  gesteund  door  de  Ondernemingsraad.  Het  profiel  voor  de  
nieuwe  bestuursvoorzitter  werd  samen  met  de  Ondernemingraad  opgesteld.  Voor  het  profiel  van  
de  chief  risk  officer  werkte  de  commissie  nauw  samen  met  de  voltallige  Raad  van  Commissarissen.  
Het  zoekproces  voor  zowel  de  nieuwe  bestuursvoorzitter  als  de  chief  risk  officer  werd  ondersteund  
door  externe  deskundigen.  Alle  voorgestelde  kandidaten  voor  de  drie  functies  zijn  beoordeeld  door  
de  Nomination  Committee,  die  het  totale  selectie-‐  en  benoemingsproces  voor  de  nieuwe  leden  van  
de  Raad  van  Bestuur  bewaakte.  
  

3.1.7.  Governance  en  bezoldiging  

Profiel  en  vacatures  

Het  profiel  van  de  Raad  van  Commissarissen  is  vastgesteld  met  het  oog  op  de  
ondernemingsdoelstellingen  van  Delta  Lloyd  en  de  belangrijkste  risico’s.  Het  profiel  is  ontwikkeld  
tot  een  competentiematrix  met  vier  profielkenmerken.  Bij  de  uitvoering  van  zijn  taken  wil  de  Raad  
van  Commissarissen  beschikken  over  aanzienlijke  expertise,  kennis  en  ervaring  op  vier  gebieden:  
• management,  organisatie  en  communicatie;  
• producten,  diensten  en  markten  van  de  onderneming;  
• beheerste  en  integere  bedrijfsvoering;  en  
• evenwichtige  en  consequente  besluitvorming.  
Wij  streven  naar  een  Raad  van  Commissarissen  die  zodanig  is  samengesteld  dat  al  deze  elementen  
vertegenwoordigd  zijn.    
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Er  waren  in  2014  diverse  mutaties  in  de  samenstelling  van  de  Raad  van  Commissarissen.  Gegeven  
het  vertrek  van  voorzitter  René  Kottman  per  1  januari  2014  en  van  Patrick  Regan  en  Peter  Hartman  
per  22  mei  2014  heeft  de  Raad  de  samenstelling  afgezet  tegen  het  gewenste  profiel.  Bij  het  zoeken  
naar  nieuwe  leden  hebben  wij  gekeken  naar  bestuurs-‐  en  HR-‐ervaring  bij  een  beursgenoteerde  
onderneming,  met  name  binnen  de  financiële  sector.  
  
Op  22  mei  2014  werden  André  Bergen  en  Rob  Ruijter  benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  
Commissarissen  voor  een  periode  van  vier  jaar.  André  Bergen  is  een  zeer  ervaren  bestuurder  van  
diverse  grote  financiële  instellingen,  met  ruime  kennis  van  de  Belgische  markt.  Hij  beschikt  over  
ervaring  op  het  gebied  van  verzekeringen  en  vermogensbeheer  en  heeft  een  brede  visie  op  
risicomanagement.  Rob  Ruijter  heeft  ruime  bestuurservaring,  vooral  in  de  financiële  sector,  bij  
uiteenlopende  bedrijven.  Als  bestuurslid  van  Stichting  Continuïteit  Delta  Lloyd  was  hij  al  bekend  
met  Delta  Lloyd  voordat  hij  toetrad  tot  de  Raad  van  Commissarissen.  
  
Jean  Frijns  is  per  1  januari  2014  René  Kottman  opgevolgd  als  voorzitter  van  de  Raad  van  
Commissarissen.  De  heer  Frijns  is  sinds  mei  2012  lid  van  de  Raad  van  Commissarissen.  Eric  Fischer,  
Jan  Haars  en  Fieke  van  der  Lecq  zijn  op  de  jaarlijkse  Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders  in  
mei  2014  herbenoemd.  Alle  leden  van  de  Raad  van  Commissarissen  zijn  ‘onafhankelijk  van  de  
onderneming’  zoals  omschreven  in  de  Nederlandse  Corporate  Governance  Code.  Er  staat  nog  één  
vacature  open  binnen  de  Raad  van  Commissarissen.  
  
De  huidige  samenstelling  van  de  Raad  van  Commissarissen  wordt  beschreven  in  paragraaf  1.5.2.  van  
het  jaarverslag.  De  relevante  personalia  van  de  leden  van  de  Raad  van  Commissarissen  zijn  te  
vinden  op  de  corporate  website  van  Delta  Lloyd.    

Bezoldiging  Raad  van  Bestuur  

In  2015  wordt  naar  verwachting  in  Nederland  een  wet  ingevoerd  waarin  de  bonussen  voor  
werknemers  in  de  financiële  sector  worden  gemaximeerd  op  20%  van  hun  jaarsalaris.  Met  het  oog  
hierop  heeft  de  Raad  van  Commissarissen  besloten  om  voor  de  nieuwe  bestuursvoorzitter  de  vaste  
beloning  te  verhogen  en  de  variabele  beloning  te  verlagen  van  50%  naar  20%.  De  totale  bezoldiging  
van  de  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur  ligt  onder  de  benchmark  voor  vergelijkbare  
ondernemingen,  want  de  Raad  van  Commissarissen  is  het  eens  met  de  noodzaak  van  matiging  van  
de  beloningen  in  de  financiële  sector.  Wij  zijn  van  mening  dat  de  financiële  kracht  van  de  
onderneming  het  best  wordt  gediend  door  een  beloningsbeleid  dat  kan  groeien  en  krimpen  
naargelang  van  het  langetermijnsucces  van  de  onderneming.  

Bezoldiging  Raad  van  Commissarissen  

De  bezoldiging  van  de  Raad  van  Commissarissen  is  in  2014  niet  verhoogd  en  er  bestaan  ook  geen  
plannen  voor  een  verhoging  in  2015.  
  

3.1.8.  Jaarrekening  en  winstverdeling  
Overeenkomstig  artikel  2:101  lid  3  BW  leggen  wij  de  door  de  Raad  van  Bestuur  opgemaakte  
jaarrekening  ter  vaststelling  voor  aan  de  Algemene  Vergadering  van  Aandeelhouders.  Mede  gezien  
de  in  het  Engelstalige  jaarverslag  opgenomen  goedkeurende  accountantsverklaring  van  Ernst  &  
Young  Accountants  LLP  adviseren  wij  de  aandeelhouders  de  jaarrekening  goed  te  keuren.  Als  gevolg  
van  het  positief  operationeel  resultaat  na  belastingen  en  belang  derden,  geeft  de  Raad  van  
Commissarissen  in  overeenstemming  met  artikel  44  van  de  statuten  zijn  goedkeuring  aan  het  
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besluit  van  de  Raad  van  Bestuur  om  dividend  uit  te  keren.  Het  dividendvoorstel  is  opgenomen  in  
paragraaf  5.3.1.  van  het  Engelstalige  jaarverslag.  
  

3.1.9.  Woord  van  dank  
Wij  zijn  Patrick  Regan  en  Peter  Hartman  erkentelijk  voor  hun  inzet  als  lid  van  onze  Raad  van  
Commissarissen.  Hun  eerste  termijn  liep  af  op  22  mei  2014.  Onze  Raad  heeft  baat  gehad  bij  de  
internationale  visie  en  hoog  ontwikkelde  financiële  expertise  van  Patrick  Regan.  Door  zijn  
benoeming  als  CFO  van  een  grote  Australische  verzekeringsmaatschappij  was  het  voor  hem  niet  
langer  mogelijk  om  aan  te  blijven  als  commissaris  van  Delta  Lloyd.  Peter  Hartman  heeft  gedurende  
zijn  commissariaat  van  vier  jaar  een  aanzienlijk  bijdrage  geleverd  via  zijn  ondernemerschap  en  
inzichten  op  het  gebied  van  duurzaamheid  en  leiderschap.  
  
Wij  willen  hier  graag  onze  erkentelijkheid  uitspreken  aan  Niek  Hoek  voor  de  bijdrage  die  hij  heeft  
geleverd  tijdens  de  18  jaar  dat  hij  lid  is  geweest  van  de  Raad  van  Bestuur.  Hij  werd  in  1997  
benoemd  als  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  van  Delta  Lloyd  NV  en  was  vanaf  2001  bestuursvoorzitter.  
Wij  zijn  Niek  dankbaar  voor  de  expertise,  positieve  instelling,  toewijding  en  duidelijke  visie  waarmee  
hij  zich  heeft  ingezet  voor  Delta  Lloyd,  en  voor  de  uitstekende  wijze  waarop  hij  zijn  taak  als  
voorzitter  heeft  vervuld.  Hij  heeft  in  belangrijke  mate  bijgedragen  aan  de  ontwikkeling  van  Delta  
Lloyd  tot  de  succesvolle  onderneming  die  het  nu  is.  Onder  zijn  leiding  is  Delta  Lloyd  via  fusies,  joint  
ventures  en  autonome  groei  een  van  de  toonaangevende  financiële  dienstverleners  in  de  Benelux  
geworden.  Zijn  enthousiasme  en  trots  op  de  gemotiveerde  stakeholders  van  Delta  Lloyd  en  zijn  
heldere  visie  kwamen  goed  van  pas  bij  de  beursintroductie  in  2009  en  de  opname  in  de  AEX  en  de  
BEL-‐20  in  2014.  
  
Ook  Paul  Medendorp  willen  wij  hier  bedanken.  Hij  was  lid  van  de  Raad  van  Bestuur  sinds  2003.  Met  
zijn  directe  stijl  van  leidinggeven,  zijn  communicatieve  vaardigheden  en  innovatieve  inslag  zette  ook  
hij  zich  in  voor  het  succes  van  Delta  Lloyd  en  leverde  hij  daaraan  een  aanzienlijk  bijdrage.  De  Raad  
van  Commissarissen  waardeert  met  name  zijn  rol  bij  de  joint  venture  met  ABN  AMRO  
Verzekeringen,  een  van  de  meest  succesvolle  samenwerkingsverbanden  in  de  geschiedenis  van  
Delta  Lloyd.  Paul  speelde  ook  een  belangrijke  rol  in  de  voortdurende  verbetering  van  de  
klantgerichtheid  binnen  Delta  Lloyd.    
  
De  Raad  van  Commissarissen  wil  de  aandeelhouders  bedanken  voor  hun  aanhoudende  vertrouwen  
in  de  onderneming.  Wij  bedanken  de  Raad  van  Bestuur  voor  het  krachtige  leiderschap  en  willen  
graag  alle  medewerkers  van  de  onderneming  bedanken  voor  de  in  2014  getoonde  professionaliteit  
en  inzet.  

Raad  van  Commissarissen  

Jean  Frijns    
André  Bergen  
Eric  Fischer  
Jan  Haars  
Fieke  van  der  Lecq  
Rob  Ruijter    
Clara  Streit    
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4.  OVER  DEZE  SAMENVATTING  
Dit  document  betreft  een  Nederlandse  samenvatting  van  het  jaarverslag  2014  van  Delta  Lloyd  NV  
en  biedt  geselecteerde  informatie  over  Delta  Lloyd  NV  in  het  jaar  2014.  Dit  document  dient  enkel  
ter  informatie.  Deze  informatie  is  afkomstig  uit  het  volledige  (Engelstalige)  jaarverslag  2014  van  
Delta  Lloyd  NV,  dat  op  23  maart  2015  is  gepubliceerd  (Jaarverslag  2014).  Het  bepaalde  in  de  
Disclaimer  weergegeven  in  paragraaf  6.4  van  het  Jaarverslag  2014  is  onverminderd  van  toepassing  
op  deze  samenvatting.  
  
De  informatie  in  dit  document  biedt  u  op  hoofdlijnen  een  goed  overzicht  van  Delta  Lloyd  NV  in  
2014.  Voor  een  volledig  overzicht  kunt  u  het  Jaarverslag  2014  raadplegen  op  
annualreport.deltalloyd.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  2014  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,  gepubliceerd  op  annualreport.deltalloyd.com.  Het  Jaarverslag  2014  is  uitsluitend  in  het  
Engels  beschikbaar  via  deze  website.  
  
Meer  gegevens  over  Delta  Lloyd,  onze  merken,  gegevens  over  de  Raad  van  Bestuur,  ons  
management  en  de  adressen  van  onze  kantoren  kunt  u  vinden  op  www.deltalloyd.com.  
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