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Delta Lloyd Life NV 
Fonsnylaan 38   
1060 Brussel 

RPR: 0403.280.171 
Gerr. Arr. Brussel 

NBB /FSMA Verzekeringonderneming erkend onder nr. 167 
                                       
 
 
 

Jaarverslag van de Raad van Bestuur  
met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 

 
 
 
 
 
Geachte aandeelhouders, 
 
Overeenkomstig onze wettelijke en statutaire verplichtingen, stellen wij u ons 
jaarverslag voor met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. 
 

1. COMMENTAAR OP DE JAARREKENING 
 

Wij leggen u de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten op 31 
december 2014, ter goedkeuring voor.  
Dit verslag beoogt een correct en getrouw beeld te geven van de 
activiteiten gedurende het voorbije boekjaar en van de financiële 
positie van de vennootschap. Daarnaast bevat het een overzicht van de 
risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd 
wordt. Het verslag behandelt ook de belangrijkste ontwikkelingen en 
activiteiten die een impact hebben op de financiële positie van de 
vennootschap (volgens artikel 96 van het Wetboek van 
Vennootschappen). 
 
Het jaarverslag van de vennootschap voor afgelopen boekjaar licht de 
financiële positie toe van de vennootschap (FSMA 0167). 
 
De vennootschap heeft afgelopen boekjaar de waarderingsregels, zoals 
goedgekeurd met de jaarrekening voor boekjaar 2013, niet gewijzigd. 
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1.1. Ontwikkeling en resultaten van Delta Lloyd Life tijdens het 
boekjaar 2014 
 

Resultatenrekening 
 
De vennootschap heeft haar jaarrekening over het voorbije boekjaar 
afgesloten met een winst van 10.700.451 EUR. Dit betekent een daling 
van de winst in vergelijking met vorig boekjaar, die 29.938.503 EUR 
bedroeg. 
De gerealiseerde winst door Delta Lloyd Life kan hoofdzakelijk 
verklaard worden door: 
 
- een voorzichtig beleggingsbeleid, mede ingegeven door de daling van 
de marktintrestvoet en de impact hiervan op de beleggingen;  
 
- de positieve resultaten op risico en dit zowel voor het risico 
overlijden als voor het risico invaliditeit; 
 
- de verhoogde kost voor knipperlichtvoorziening onder invloed van de 
evolutie van de spilrentevoet; 
 
- de constante focus op synergieën, verbetering van processen en de 
permanente sturing van de operationele kosten. 
 
Verder beschikt de vennootschap over een solvabiliteit die de 
reglementaire verplichtingen overtreft. Onze solvabiliteitsmarge 
bedraagt 147,4%. Deze solvabiliteit en de liquiditeitssituatie 
ondersteunen de verdere toekomstontwikkelingen van de 
vennootschap. 
 
De bruto-omzet van de vennootschap voor het afgesloten boekjaar 
bedraagt 822.073.575 EUR, waarvan 818.204.360 EUR voor het 
segment levensverzekeringen en 3.869.215 EUR voor het segment 
schadeverzekeringen. Globaal daalde het bruto-incasso met 2,0% ten 
opzichte van 2013. Voor de activiteiten Leven stellen we een daling 
vast van 0,7%, zijnde een stijging van 8,1% in Leven Individueel en 
een daling van 6,9% in Groepsverzekeringen. Anderzijds daalt het 
incasso in Niet-Leven met 74,2%.   
 
De daling van het bruto-incasso in Leven wordt gekenmerkt door een 
daling van de koopsompremies met 11,8%. In nieuwe 
jaarpremiecontracten werd een groei gerealiseerd van 11,4%. Over het 
boekjaar 2014 bedroeg de nieuwe productie in NAPI1 103.074.656 
EUR en kent een stijging van 1,8% tegenover 2013 (101.288.081 
EUR), zijnde stijging van 12,9% in Leven Individueel, respectievelijk 
een daling van 5,4% in Groepsverzekeringen.  
 

                                                 
1 NAPI of New Annual Premium Income. NAPI wordt uitgedrukt als 100% nieuwe jaarpremies 
vermeerderd met 10% van de koopsommen of éénmalige premies. 
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De belangrijkste factoren die de commerciële groei van Delta Lloyd 
Life  kenmerken kunnen als volgt samengevat worden: 
- Het premie-incasso tak 23 bedraagt 122,4 miljoen EUR en  

vertegenwoordigt een stijging van 36,2%. In Leven individueel 
betekent dit een stijging van 16,4% en ruim verdubbeling van het 
premie incasso tak23 Groep. 

- Belangrijke aangroei in bescherming. Mede door de overname van 
ZA Verzekeringen wordt een aangroei in risico premies 
gerealiseerd van ruim 32,5% met een premie incasso van 103,2 
miljoen EUR over het boekjaar 2014 (in vergelijking met 78,3 
miljoen EUR over 2013). Dit verklaart ook de toename van het 
premie incasso tak21 in Leven Individueel met 5,1% in 
vergelijking met vorig jaar. 

- De bruto premies in Leven Groep tak21 kent een daling van 11%. 
Deze daling wordt verklaard door de uitzonderlijke aangroei in 
koopsom premies tak21 begin 2013 met het afsluiten van een 
aantal uitzonderlijke pensioen contracten van ca 48 miljoen EUR. 
Abstractie makend van deze uitzonderlijke koopsom contracten 
stijgt het premie incasso in Groep tak21 met 3,2% over 2014. 

 
De Belgische Levensverzekeringsmarkt vertoont een globale stijging 
over het boekjaar 2014 met 2,4%. Leven Individueel stijgt in 2014 met 
5,6% daar waar Leven Groep daalt met 4,1%. De markt daalt dit jaar in 
Tak 23 met 8,8% in Individueel en kent een groei in Groep van 2,7%. 
 
Het marktaandeel van Delta Lloyd Life bedraagt 5,5% per einde 2014 
bestaande uit 3,9% in Leven Individueel en 8,6% in Leven Groep. Het 
marktaandeel van Delta Lloyd Life in tak23 groeit in 2014 met 49% 
naar 5,0% (bedroeg nog 3,4% einde 2013) bestaande uit 4,0% in 
Individueel respectievelijk 27,1% in Groep.  
 
De netto-bedrijfskosten voor de activiteit Leven bedragen voor het 
afgesloten boekjaar 136.380.120 EUR. Deze kosten bevatten de 
operationele kosten en de commissielasten. Delta Lloyd Life heeft de 
operationele kosten over een periode van 5 jaren drastisch gereduceerd. 
 
De vennootschap realiseerde het afgelopen boekjaar een netto 
financiële opbrengst van 293.725.694 EUR of een rendement van 4,0% 
ten opzichte van de gemiddelde aangehouden technische 
voorzieningen. Vorig jaar bedroeg de netto financiële opbrengst 
342.412.621 EUR of een vergelijkbaar rendement van 5,0%.  
 
Winstdeelname 
Gezien de winst van het boekjaar en in toepassing van de geldende 
wetgeving, stelt de Raad van Bestuur voor aan de algemene 
vergadering der aandeelhouders, om de beschikbare voorziening voor 
winstdeelname ten bedrage van 20.474.321 EUR per 31 december 
2014 alsook het winstdeelnameplan 2014 goed te keuren. Delta Lloyd 
Life heeft op een consistente wijze de winstdeelname over het boekjaar 
toegepast: in lijn met de winstdeelnames van de afgelopen jaren, en 
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zonder onderscheid te maken tussen haar cliënten inzake het tijdstip 
van storting in de betreffende levensverzekeringscontracten. 
 
 

Impact van de financiële markten op het resultaat 
 

In 2014 kenden de rentemarkten een verdere daling van de 
marktinterestvoeten. Deze neerwaartse tendens was herkenbaar 
doorheen de hele Eurozone, dus zowel de 'core' landen als de 'periferie' 
landen. De gediversifieerde obligatieportefeuille heeft kunnen 
profiteren van deze rentebewegingen. Hierdoor kent de 
obligatieportefeuille belangrijke niet gerealiseerde meerwaarden. 
Vanzelfsprekend blijven we zeer aandachtig voor de verdere rente-
evoluties in Europa en buiten Europa, want een correlatief effect is 
nooit afwezig.  
 
Aandelen kenden een goed jaar met een sterke evolutie van de 
EuroStoxx index. Onze aandelenportefeuille is verder geëvolueerd tot 
een internationale portefeuille met grotere belangen buiten Europa. De 
aandelenportefeuille heeft kunnen profiteren van deze hausse.  
 

Balans 
 
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt op het 
einde van het boekjaar 263.238.890 EUR. 
 
Rekening houdend met de diverse reserves, bedraagt het eigen 
vermogen van de vennootschap op het einde van het boekjaar 
370.614.679 EUR. 
 
 
1.2. Bestemming van het resultaat  

 
De vennootschap sluit het boekjaar af met een winst van 10.700.451 
EUR. Daarenboven beschikt de vennootschap over een overgedragen 
winst van vorig boekjaar van 75.138.205 EUR. Bijgevolg bedraagt het 
te bestemmen winstsaldo van huidig boekjaar 85.838.657 EUR.  
 
We stellen voor deze winst als volgt te bestemmen: 
 
- Uitkering dividend:                                                 5.000.000 EUR 
-     Over te dragen resultaat:                 80.838.657 EUR 
-     Totaal te bestemmen winstsaldo:                 85.838.657 EUR 
 
De wettelijke reserve bedraagt 10% van het maatschappelijk kapitaal. 
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1.3. Belangrijkste ontwikkelingen & activiteiten van het afgelopen 
boekjaar  
 
 
Delta Lloyd Life heeft in de loop van boekjaar 2014 een aantal 
belangrijke projecten afgerond of geïnitieerd. 

 
1.3.1 ICT-Integratie 
 
Op IT-vlak heeft de vennootschap een aantal belangrijke realisaties en 
voorbereidingen verricht in de loop van het boekjaar waaronder de 
verdere integratie van de beheersystemen.  

 
  
1.3.2 FIDEA PORTEFEUILLE 
 
Het beheer van de Zelia-portefeuille werd gemigreerd naar het Fidea-
systeem per 31 maart 2015. Hierdoor kan Delta Lloyd Life zich als 
pensioenexpert verder richten op haar levensverzekeringsactiviteiten. 
 
 
1.3.3 ZA VERZEKERINGEN 
 
Gedurende het eerste semester van 2014 heeft DLL retroactief per 1 
januari 2014 een fusie door overneming van ZA Verzekeringen 
gerealiseerd. 

 
 
1.3.4 SAMENWERKING MET RECORD BANK 

 
Tussen Delta Lloyd life (voormalig ZA Verzekeringen) en Record 
Bank liep een samenwerkingsovereenkomst waarbij Delta Lloyd Life 
de leverancier was van schuldsaldoverzekeringen om hypothecaire 
kredieten in te dekken die toegekend werden door Record Bank aan 
hun netwerk van onafhankelijke (krediet)makelaars.  
 
Deze samenwerkingsovereenkomst werd vernieuwd en voor drie jaar 
verlengd vanaf 1 januari 2015. Deze verlenging versterkt ons 
partnership met Record Bank en biedt continuïteit aan dit 
distributiekanaal van (krediet)makelaars om samen met Delta Lloyd 
Life op een efficiëntie manier hun klantenbestand uit te bouwen. 
 
Dit partnership met één van de toonaangevende banken in België past 
volledig in de strategie "bescherming" waarop Delta Lloyd Life focust 
en levert aldus een substantiële bijdrage aan onze rendabiliteit. 
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1.4. De duurzame gedachte van Delta Lloyd Life 

 
 

CSR of Corporate Social Responsibility is een maatstaf om te meten 
hoe een onderneming omgaat met Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Het is belangrijk dat een onderneming het welzijn van 
haar medewerkers vooropstelt en ook haar maatschappelijke rol invult. 
Voor meer informatie, verwijzen we naar de bijlage bij dit verslag 
waarin het CSR jaarverslag is opgenomen. 
 
In de bedrijfsdoelstellingen zijn 2 CSR KPI's toegevoegd sinds januari 
2014 (verbonden aan CAO 90). 
 

 
1.5. Voornaamste risico’s en onzekerheden 
 
 
Delta Lloyd Life NV voert op kwartaalbasis een risicoanalyse uit van 
haar activiteiten. De uitkomsten worden samen met de getroffen en de 
te nemen beheersmaatregelen vastgelegd in een ORSA-rapport. Daarin 
worden naast financiële risico’s ook verzekerings- en operationele 
risico’s belicht. In dit kader kan worden bevestigd dat de vennootschap 
eind 2014 de voornaamste risico’s heeft onderkend en dat door het 
aanwenden van adequate beheersmaatregelen, het resterende risico 
acceptabel is. Een specifieke toelichting rond de financiële risico’s en 
kredietrisico’s vindt u onder punt 6.  
 
Daarnaast heeft de Raad van Bestuur geen kennis van andere risico’s 
of onzekerheden die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen 
beïnvloeden. De Raad van Bestuur heeft toegezien op het voeren van 
een voorzichtig beleid door haar management, in overeenstemming 
met de richtlijnen van de FSMA en de Nationale Bank van België.  

 
 

2.  BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET AFSLUITEN 
VAN HET BOEKJAAR 
 
De vennootschap heeft een achtergestelde lening van 75 miljoen EUR 
verkregen van Delta Lloyd Groep in januari 2015. 
 
Sinds de afsluiting van het boekjaar op 31 december 2014 hebben zich 
geen andere, dan hier boven vermelde, gebeurtenissen voorgedaan die 
een belangrijke impact hebben gehad op operationeel of financieel 
vlak. 
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3. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE 

VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK KUNNEN 
BEÏNVLOEDEN 
 
Tijdens het afgelopen boekjaar hebben zich met uitzondering van de 
evolutie van de financiële markten geen andere omstandigheden 
voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanzienlijk 
hebben beïnvloed.  
 

4. WERKZAAMHEDEN OP HET VLAK VAN ONDERZOEK EN 
ONTWIKKELING 

 
De vennootschap ontplooit geen activiteiten op het vlak van onderzoek 
en ontwikkeling. 
 

5. BIJKANTOREN VAN DE VENNOOTSCHAP 
 

Als gevolg van de akte verleden op 11/2014 is Delta Lloyd Life voor 
50% gerechtigde tot het onverdeeld aandeel in de economische 
gerechtigdheid tot het winkelcentrum "Brusselse Poort" te Maastricht. 

 
            6.  INLICHTINGEN ZOALS UITEENGEZET IN HET ART . 96. 8° VAN 

HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN 
 
Art. 96.8 van het Wetboek Vennootschappen bepaalt dat het 
jaarverslag de volgende informatie dient te bevatten: 
 
“wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële 
instrumenten en voorzover zulks van betekenis is voor de beoordeling 
van haar activa, passiva financiële positie en resultaat: 
-doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake beheersing 
van het risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle 
belangrijke soorten voorgenomen transacties, waarvoor hedge 
accounting wordt toegepast, alsook - het door de vennootschap 
gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en 
kasstroomrisico.” 
 
Uitgaande van de voorzichtige beleidsvoering die de Raad van Bestuur 
heeft vooropgesteld, wordt door het Asset & Liability Comité (ALCO) 
van de vennootschap de beleggingsportefeuille permanent opgevolgd 
en waar nodig bijgestuurd. 
 
Met betrekking tot het kredietrisico, heeft de vennootschap de vereiste 
beheersingsmaatregelen getroffen en ervoor gezorgd dat er een 
periodieke opvolging en adequate spreiding was van het kredietrisico.  
 
De aandelenportefeuille geniet een optimale bescherming door middel 
van afgeleide producten. 
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De vennootschap maakt gebruik van hedging voor de indekking van 
het intrestrisico via swaps. 
 

 
            7.  VERANTWOORDING OMTRENT ONAFHANKELIJ KHEID 

EN DESKUNDIGHEID VAN HET AUDITCOMITE ZOALS 
BEPAALD IN ART. 96.9 VAN HET WETBOEK 
VENNOOTSCHAPPEN 

                     
Overeenkomstig bovenvermeld artikel bevestigt de Raad van Bestuur 
dat alle leden van het Audit Comité over de vereiste kwalificaties en 
ervaring beschikken op gebied van boekhouding en audit om hun 
opdracht binnen het Audit Comité goed te kunnen uitoefenen.  
 
Met ingang vanaf 9 december 2010 wordt het mandaat van 
onafhankelijk bestuurder voor de vennootschap uitgeoefend door 
Grelica Comm. V. Het mandaat wordt uitgeoefend door haar vaste 
vertegenwoordiger de heer Christian Defrancq.  
Vanaf 28 mei 2014 wordt dit mandaat van onafhankelijke bestuurder 
voor de vennootschap uitgeoefend door de heer Christian Defrancq als 
natuurlijke persoon. De heer Defrancq voldoet aan de wettelijke 
vereisten inzake onafhankelijkheid.  
  

8.       VERANTWOORDING VAN DE WAARDERINGSREGELS IN  DE  
           VERONDERSTELLING VAN CONTINUÏTEIT 

 
Gezien de gerealiseerde winst besluit de Raad van Bestuur om de 
waarderingsregels verder toe te passen in de veronderstelling van 
continuïteit van de onderneming.  

 
 
           9.  VERANTWOORDING VAN DE PUBLICATIE VAN  DE  
  GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

        
Delta Lloyd Life publiceert een geconsolideerde jaarrekening volgens 
de IFRS waarderingsregels en in overeenstemming met de circulaires 
van de NBB. 
 
 

10.      ONVERENIGBAARHEIDSREGELING VOOR DE LEIDERS  
                       VAN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN ( ART. 90 § 4,AL 2,        
                        3°  VAN DE WET VAN 9 JULI 1975 (CONTROLEWET)) 
 

Overeenkomstig art. 90 § 4, al 2, 3° en de circulaire PPB-2007 van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) 
over de uitoefening van externe functies door de leiders van 
gereglementeerde ondernemingen, heeft de Raad van Bestuur beslist 
om de openbaarmaking van de door de bestuurders uitgeoefende 
functies buiten de groep Delta Lloyd via het jaarverslag te verrichten. 
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Een overzicht van de uitgeoefende bestuursmandaten buiten de groep 
per bestuurder gedurende boekjaar 2014 is opgenomen in bijlage. 
 
Na de beraadslaging en de beslissing over de jaarrekening, zal de 
Algemene Vergadering verzocht worden om de bestuurders en de 
commissaris kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat 
gedurende het afgelopen boekjaar. 
 
 
11. RAAD VAN BESTUUR: ONTSLAG - BENOEMING –
HERBENOEMING 
 
Mevr. Anne Romagnoli neemt ontslag als uitvoerend bestuurder op 
datum van de Algemene vergadering. Zij zal haar carrière verder zetten 
buiten Delta Lloyd Life. 
 
Het mandaat van dhr. Piet Verbrugge als niet- uitvoerend bestuurder 
wordt niet hernieuwd. 
 
Beide mandaten worden vacant verklaard, en zullen via coöptatie door 
de raad van bestuur, mits goedkeuring van de Toezichthouders, 
opnieuw ingevuld worden. 
 
De raad van bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om de 
volgende mandaten te hernieuwen voor een periode van 4 jaar: dhr. 
Onno Verstegen en dhr. Emiel Roozen als niet-uitvoerende bestuurders, 
dhr. Jan Van Autreve, dhr. Bruno Moors en dhr. Peter Brewee als 
uitvoerende bestuurders; na goedkeuring door de Toezichthouders. 
 
De raad van bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om dhr. 
Folkert L. Pama te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurder voor een 
periode van 4 jaar, na goedkeuring van de Toezichthouder.  
 
12. MANDAAT COMMISSARIS 
 
De raad van bestuur stelt aan de Algemene vergadering voor om het 
mandaat van commissaris van de vennootschap EY revisoren te 
hernieuwen voor een periode van 3 jaar. De Commissaris wordt 
vertegenwoordigd door mevr. Nicole Verheyen, die gedurende haar 
tijdelijke afwezigheid vervangen wordt door mevr. Christel 
Weymeersch. 
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(handtekening)                                                         (handtekening) 

O. Verstegen E. Roozen  
voorzitter van de Raad van Bestuur  bestuurder  

(handtekening)                                                           (handtekening) 

C. Defrancq    B. Moors 
Onafhankelijk bestuurder    bestuurder      
 

 (handtekening)                                                          (handtekening) 

  P. Brewee                                                                 A. Romagnoli 
  bestuurder                                                                 bestuurder 

 (handtekening)                                                          (handtekening) 

J. Van Autreve                           C. Droogmans    
bestuurder    bestuurder 

 

(handtekening)                                                           (handtekening) 

A.J. Paauw        P. Verbrugge 
bestuurder bestuurder 
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BIJLAGE I: 
 

Hierna volgt per bestuurder een overzicht van de uitgeoefende bestuursmandaten 
buiten de groep gedurende boekjaar 2014: 
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BIJLAGE II: CSR - DUURZAAMHEIDSVERSLAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


