
Waarde onder Solvabiliteit II
Activa

Immateriële activa  -   

Uitgestelde belastingvorderingen  94.916 

Surplus prensieoenuitkeringen  -   

Materiële vaste activa voor eigen gebruik  60.393 

Beleggingen (niet zijnde activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten)  5.038.153 

Materiële vaste activa (anders dan voor eigen gebruik)  1.462.619 

Deelnemingen in verbonden ondernemingen, met inbegip van participaties  49.562 

Aandelen  1.651.045 

Aandelen - beursgenoteerd  1.561.403 

Aandelen - niet-beursgenoteerd  89.642 

Obligaties  1.816.166 

Overheidsobligaties  921.416 

Bedrijfsobligaties  894.750 

Structured notes  -   

Door zekerheden gedekte effecten  -   

Instellingen voor collectieve belegging  32.186   

Derivaten  25.031 

Deposito's behalve kasequivalenten  -   

Overige beleggingen  1.544 

Activa in verband met aan indexen of beleggingen gekoppelde overeenkomsten  -   

Leningen en hypotheken  246.875 

Voorschotten op verzekeringsovereenkomsten  238.885 

Aan particulieren verstrekte leningen en hypotheken  7.989 

Overige leningen en hypotheken  -   

Uit hoofde van herverzekering verhaalbare bedragen uit:  17.260 

Schade- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering  -   

Schadeverzekering met uitzondering van ziekteverzekering  -   

 Ziekteverzekering analoog aan schadeverzekering  -   

Levens- en ziekteverzekering analoog aan levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekeirng en aan indexen 
of beleggingen gekoppelde verzekeringen

 17.260 

Ziekteverzekering analoog aan levensverzekering  -   

Levensverzekering, met uitzondering van ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen  17.260 

Aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen  -   

Deposito's ten gunste van cedenten  -   

Vorderingen uit hoofde van verzekering en op intermediairs  5.984 

Vorderingen uit hoofde van herverzekering  -   

Vorderingen (handelsvorderingen, geen vorderingen uit hoofde van verzekering)  0 

Eigen aandelen (rechtstreeks gehouden)  -   

Verschuldigde bedragen uit hoofde van eigenvermogenbestanddelen of opgevraagd maar niet-gestort beginkaptaal  -   

Geldmiddelen en kasequivalenten  130.521 

Overige, niet elders opgenomen activa  49.102 

Totaal activa  5.643.203 

S.02.01.02

Balans



S.02.01.02

Balans (vervolg)

Waarde onder Solvabiliteit II
Verplichtingen
Technische voorzieningen – schadeverzekering  -   

Technische voorzieningen – schadeverzekering (behalve ziekteverzekering)  -   

Technische voorzieningen als geheel berekend  -   
Beste schatting  -   
Risicomarge  -   

Technische voorzieningen – ziekteverzekering (analoog aan schadeverzekering)  -   

Technische voorzieningen als geheel berekend  -   
Beste schatting  -   
Risicomarge  -   

Technische voorzieningen – levensverzekering (behalve aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)  2.591.522 

Technische voorzieningen - ziekteverzekering (analoog aan levensverzekering)  -   

Technische voorzieningen als geheel berekend  -   
Beste schatting  -   
Risicomarge  -   

Technische voorzieningen – levensverzekering 
(behalve ziekteverzekering en aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen)

 2.591.522 

Technische voorzieningen als geheel berekend  -   
Beste schatting  1.909.054 
Risicomarge  682.469 

Technische voorzieningen  – aan indexen of beleggingen gekoppelde verzekeringen  -   

Technische voorzieningen als geheel berekend  -   
Beste schatting  -   
Risicomarge  -   

Voorwaardelijke verplichtingen  -   
Voorzieningen niet zijnde technische voorzieningen  153.065 
Pensioenuitkeringsverplichtingen  43.447 
Deposito's van herverzekeraars  12.189 

Uitgestelde belastingverplichtingen  554.327 

Derivaten  2.740 

Schulden aan kredietinstellingen  2.300 

Financiële verplichtingen anders dan schuldenaan kredietinstellingen  711 

Schulden uit hoofde van verzekeringen en aan intermediairs  73.579 

Schulden uit hoofde van herverzekering  -   

Schulden (handelsschulden, geen schulden uit hoofde van verzekeringen)  9.278 

Achtergestelde verplichtingen  -   

Achtergestelde verplichtingen anders dan in het kernvermogen  -   

Achtergestelde verplichtingen in het kernvermogen  -   

Overige, niet elders opgenomen verplichtingen  204.691 

Totaal verplichtingen  3.647.849 

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen  1.995.354 



Branche: levensverzekeringsverplichtingen Herverzekeringsverplichtingen
 in het levensverzekeringsbedrijf

TotaalZiekte-
verzekeringen

Verzekeringen met 
winstdeling

Aan indexen 
of beleggingen 

gekoppelde 
verzekeringen

Overige 
levensverzekeringen

Lijfrentes van schadeverzekerings-
overeenkomsten en met betrekking 
tot ziekteverzekeringsverplcihtin-

gen

Lijfrentes van schadeverzekerings-
overeenkomsten met betrekking 
tot verzekeringsverplichtingen 
anders dan ziekteverzekerings-

verplichtingen

Herverzekering in het 
ziekteverzekeringsbedrijf

Herverzekering 
in het levens-

verzekeringsbedrijf

Geboekte premieinkomsten  -    349.458  -    50.888  -    -    -    -    400.347 

Bruto  -    -    -    4.299  -    -    -    -    4.299 

Aandeel van herverzekeraars  -    349.458  -    46.589  -    -    -    -    396.047 

Netto

Verdiende premies  -    349.459  -    50.889  -    -    -    -    400.348 

Bruto  -    -    -    4.300  -    -    -    -    4.300 

Aandeel van herverzekeraars  -    349.459  -    46.589  -    -    -    -    396.048 

Netto

Schaden  -    146.936  -    28.255  -    -    -    -    175.191 

Bruto  -    -    -    1.278  -    -    -    -    1.278 

Aandeel van herverzekeraars  -    146.936  -    26.977  -    -    -    -    173.914 

Netto

Wijzigingen in overige 
technische voorzieningen

 -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Bruto  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Aandeel van herverzekeraars  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Netto  -    97.541  -    14.481  -    -    -    -    112.022 

Kosten  -   

Overige kosten  112.022 

Totaal uitgaven  112.022 

S.05.01.02      Premies, schade en kosten, per branche



Land van herkomst Top 5 van alle landen 
(volgens bedrag aan geboekte premie-inkomsten) 

- levensverzekeringsverplichtingen

Totaal top 5 en 
land van herkomst

België

Geboekte premie-inkomsten

Bruto  328.777  92.140  -    -    -    -    420.917 

Aandeel van herverzekeraars  4.300  -    -    -    -    -    4.300 

Netto  324.477  92.140  -    -    -    -    416.617 

Verdiende premies

Bruto  328.777  92.140  -    -    -    -    420.917 

Aandeel van herverzekeraars  4.300  -    -    -    -    -    4.300 

Netto  324.477  92.140  -    -    -    416.617 

Schaden

Bruto  161.755  32.366  -    -    -    -    194.121 

Aandeel van herverzekeraars  1.278  -    -    -    -    -    1.278 

Netto  160.477  32.366  -    -    -    -    192.843 

Wijzigingen in overige technische
voorzieningen

Bruto  -    -    -    -    -    -    -   

Aandeel van herverzekeraars  -    -    -    -    -    -    -   

Netto  -    -    -    -    -    -    -   

Kosten  84.303  27.719  -    -    -    -    112.022 

Overige kosten  -   

Totaal uitgaven  112.022 

S.05.02.01     Premies, schaden en kosten per land



Bedrag met 
langetermijngarantiemaatregelen 

en overgangsmaatregelen

Effect van 
overgangsmaatregel 

voor technische 
voorzieningen

Effect van 
overgangsmaatregel 

voor de rentevoet

Effect van een 
volatiliteitsaanpassing 

gelijk aan nul

Effect van een 
matchingopslag 

gelijk aan nul

Technische voorzieningen  2.591.522  -    -    -44.791  -   

Kernvermogen  1.992.354  -    -    35.906  -   

In aanmerking komend eigen vermogen voor het solvabiliteitskapitaalvereiste  1.992.354  -    -    35.906  -   

Solvabiliteitskapitaalvereiste  832.935  -    -    45.292  -   

S.22.01.22     Effect van langetermijngarantiemaatregelen en overgangsmaatregelen



Total Tier 1 
- unrestricted

Tier 1 
- restricted

Tier 2 Tier 3

Kernvermogen vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren  -    -    -   

Gewoon aandelenkapitaal (inclusief eigen aandelen)  -    -    -   

Niet op groepsniveau beschikbaar opgevraagd maar niet-gestort gewoon aandelenkapitaal  -    -    -   

Agio verbonden aan gewoon aandelenkapitaal  -    -    -   

Beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestanddeel voor onderlinge waarborg-
maatschappijen of onderlinge verzekeringsmaatschappijen

 -    -    -    -   

Achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen  -    -    -    -   

Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde rekeningen van leden van onderlinge waarborgmaatschappijen  -    -   

Surplusfondsen  -    -   

Niet op groepsniveau beschikbare surplusfondsen  -    -    -    -   

Preferente aandelen  -    -    -    -   

Niet op groepsniveau beschikbare preferente aandelen  -    -    -    -   

Agio verbonden aan preferente aandelen  -    -    -    -   

Niet op groepsniveau beschikbaar agio verbonden aan preferente aandelen

Reconciliatiereserve  1.969.457  1.969.457 

Achtergestelde verplichtingen  -    -    -    -   

Niet op groepsniveau beschikbare achtergestelde verplichtingen  -    -    -    -   

Een bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen  25.898  25.898 

Het niet op groepsniveua beschikbare bedrag gelijk aan de waarde van netto uitgestelde belastingvorderingen  -    -   

Overige door de toezichthoudende autoriteit als kernvermogensbestanddelen goedgekeurde eigenvermogens-
bestanddelen die hierboven niet worden vermeld

 -    -    -    -    -   

Niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen die verband houden met andere door de toezichthoudende autoriteit 
goedgekeurde eigenvermogensbestanddelen

 -    -    -    -    -   

Minderheidsbelangen (indien niet gerapporteerd als onderdeel van een specifiek eigenvermogensbestanddeel)  -    -    -    -    -   

Niet op groepsniveau beschikbare minderheidsbelangen  -    -    -    -    -   

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen 
en niet voldoet aan de criteria voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

Eigen vermogen in de jaarrekening dat niet in de reconciliatiereserve mag worden opgenomen en niet voldoet aan de criteria 
voor indeling als eigen vermogen onder Solvabiliteit II

 3.000 

Aftrekkingen

Aftrekkingen voor deelnemingen in andere financiële ondernemingen, met inbegrip van gereglementeerde en 
niet-gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten verrichten

 -    -    -    -    -   

Waarvan afgetrokken overeenkomstig artikel 228 van de Richtlijn 2009/138/EG  -    -    -    -   

Aftrekkingen voor deelnemingen waarvoor  van onbeschikbaarheid van informatie sprake is (artikel 229)  -    -    -    -    -   

Aftrekkingen voor via aftrek en aggregatie opgenomen deelnemingen wanneer een combinatie van 
methoden wordt gebruikt

 -    -    -    -    -   

Totaal niet-beschikbare eigenvermogensbestanddelen  -    -    -    -    -   

Totale aftrekkingen  -    -    -    -    -   

Totaal kernvermogen na aftrekkingen  1.992.354  1.966.457  -    -    25.898 

Aanvullend vermogen

S.23.01.22     Eigen vermogen



S.23.01.22     Eigen vermogen (vervolg)

niet-gestort en niet-opgevraagd gewoon aandelenkapitaal, op verzoek opvraagbaar  -    -   

niet-gestort en niet-opgevraagd beginkapitaal, bijdragen van leden of het daaraan gelijk te stellen kernvermogensbestand-
deel voor onderlinge waarborgmaatschappijen op onderlinge verzekeringsmaatschappijen, op verzoek opvraagbaar

 -    -    -   

niet-gestorte en niet-opgevraagde preferente aandelen, op verzoek opvraagbaar  -    -   

Kredietbrieven en garanties zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG  -    -    -   

Kredietbrieven en garanties anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 2, van Richtlijn 2009/138/EG  -    -   

Suppletiebijdragen van de leden zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG  -    -    -   

Suppletiebijdragen van de leden anders dan zoals bedoeld in artikel 96, lid 3, eerste alinea, van Richtlijn 2009/138/EG  -    -    -   

Niet op groepsniveau beschikbaar aanvullend vermogen  -    -    -   

Overig aanvullend vermogen  -    -    -   

Totaal aanvullend vermogen

Eigen vermogen van andere financiële sectoren  -    -    -    -   

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, 
icbe-beheermaatschappijen - Totaal

 -    -    -    -    -   

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening  -    -    -    -   

Niet-gereglementeerde entiteiten die financiële activitieten verrichten  -    -    -    -    -   

Totaal eigen vermogen van andere financiële sectoren

Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie, uitsluitend ofv in combinatie met methode 1  -    -    -    -    -   

Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie en in combinatie met een methode  -    -    -    -    -   

Eigen vermogen met gebruik van aftrek en aggregatie in combinatie met een methode exclusief intragroepstransacties

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (exclusief eigen 
vermogen van andere financiële sectoren en van via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

 1.992.354  1.966.457  -    -    25.898 

Totaal beschikbaar eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep  1.966.457  1.966.457  -    -   

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (
exclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

 1.992.354  1.966.457  -    -    25.898 

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste 
van de groep

 1.966.457  1.966.457  -    -   

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep  208.234 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het minimale geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste 
van de groep

944,35%

Totaal in aanmerking komend eigen vermogen voor het  geconsolideerde solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep 
(inclusief eigen vermogen van andere financiële sectoren en van via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

 1.992.354  1.966.457  -    -    25.898 

Solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep  832.935 

Verhouding tussen in aanmerking komend eigen vermogen en het solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep (inclusief 
eigen vermogen van andere financiële sectoren en van via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen)

239,20%



S.23.01.22     Eigen vermogen (vervolg)

Reconciliatiereserve

Overschot van de activa t.o.v. de verplichtingen  1.995.354 

Eigen aandelen (rechtstreeks of middelijkgehouden)  -   

Te verwachten dividenden, uitkeringen en kosten  -   

Overige kernvermogensbestanddelen  25.898 

Correctie voor beperkte eigenvermogensbestanddelen ten aanzien van matchingopslagportefeuilles 
en afgezonderde fondsen

 -   

Overig niet-beschikbaar eigen vermogen  -   

Reconciliatiereserve vóór aftrek voor deelnemingen in andere financiële sectoren  1.969.457 

Verwachte winst

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) - Levensverzekeringsbedrijf  1.161.543  1.161.543 

De in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP) - Schadeverzekeringsbedrijf  -    -   

Totaal in toekomstige premies vervatte verwachte winst (EPIFP)  1.161.543  1.161.543 



S.25.01.22    Standaardformule voor het solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

Bruto solvabiliteitskapitaalvereiste OSP Vereenvoudigingen

Marktrisico  747.073  -   

Tegenpartijkredietrisico  40.245 

Levensverzekeringstechnisch risico  569.465  1.139.896  -   

Ziekteverzekeringstechnisch risico  -    -    -   

Schadeverzekeringstechnisch risico  -    -    -   

Diversificatie  -296.954 

Risico immateriële activa  -   

Kernsolvabiliteitskapitaalvereiste  1.059.828 



S.25.01.22    Standaardformule voor het 
  solvabiliteitskapitaalvereiste voor groepen

Waarde

Operationeel risico  16.014 

Verliescompensatievermogen van technische voorzieningen  -741.921 

Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen  -242.906 

Kapitaalvereiste voor ondernemingen met werkzaamheden in overeenstemming met artikel 4 van Richtlijn 2003/41/EG  -   

Solvabiliteitskapitaalvereiste exclusief kapitaalopslagfactor  832.935 

Reeds vastgestelde kapitaalsopslagfactoren  -   

Solvabiliteitskapitaalvereiste  832.935 

Overige informatie over solvabiliteitskapitaalvereiste

Kapitaalvereiste voor ondermodule aandelenrisico op basis van looptijd  -   

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor resterend deel  -   

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor afgezonderde fondsen  -   

Totaalbedrag van theoretische solvabiliteitskapitaalvereisten voor matchingsopslagportefeuilles  -   

Diversificatie effecten als gevolg van RFF nSCR aggregatie ten behoeve van artikel 304  -   

Minimaal geconsolideerd solvabiliteitskapitaalvereiste van de groep  208.234 

Informatie over andere entititeiten

Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

"Kapitaal vereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

 - Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en financiële instellingen, beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, icbe-beheermaatschappijen"

"Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

- Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening"

"Kapitaalvereiste voor andere financiële sectoren (kapitaalvereisten voor niet-verzekeringsondernemingen)

- Kapitaalvereiste voor niet gereglementeerde ondernemingen die financiële activiteiten uitoefenen"

Kapitaalvereisten voor deelnemingen waarover geen zeggenschap wordt uitgeoefend

Kapitaalvereiste voor resterende ondernemingen

Algeheel solvabiliteitskapitaalsvereiste

Solvabiliteitskapitaalvereiste voor via aftrek en aggregatie opgenomen ondernemingen

Solvabiliteitskapitaalvereiste  832.935



Criteria 
voor 
invloed

Opname in de reikwijdte van 
het groepstoezicht

Berekening 
groeps-

solvabiliteit

Land Identificatiecode 
van de 

onderneming

Soort identificatie-
code van de 

onderneming

Juridische 
benaming van de 

onderneming

Soort onderneming Rechtsvorm Categorie 
(onderlinge 

waarborgmaatschappij/
niet-onderlinge 

waarborgmaatschappij)

Toezicht-
houdende 
autoriteit

Aandeel 
vermogen 

(in %)

Percentage 
dat wordt 

gebruikt voor 
de opstelling 
van de gecon-

solideerde 
jaarrekening

Stemrecht 
(in %)

Overige 
criteria

Mate van 
invloed

Proportioneel 
aandeel dat 

wordt gebruikt 
voor de 

berekening van 
de solvabiliteit 
van de groep

Ja/Nee Datum 
van 

besluit 
indien 
artikel 

214 wordt 
toegepast

Gehanteerde 
methode en, 

bij methode 1, 
behandeling 

van de 
onderneming

België LEI/549300EIC-
GUXFY5Z5J30

LEI DELA Investments 
Belgie N.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland LEI/549300RT-
Z552OE8F5Z37

LEI DELA Natura- en 
levensverzekeringen 
N.V.

Levensverzekeringsonder-
neming

Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling De Nederlandsche 
Bank

100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland LEI/724500X-
2ZHX1LDB-
QQ148

LEI DELA 
Coöperatie U.A.

Verzekeringsonderneming 
zoals gedefinieerd in arti-
kel 212, lid 1, onder f), van 
Richtlijn 2009/138/EG

Coöperatie Onderling De Nederlandsche 
Bank

Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE100 Specifieke code DELA Uitvaart-
verzorging B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE110 Specifieke code DELA Uitvaart-
vervoer B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE119 Specifieke code DELA Deposito-
fonds B.V.

Niet-gereglementeerde on-
derneming die financiële 
activiteiten uitoefent, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 52, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Sectorale 
voorschriften

Nederland SC/DEE120 Specifieke code DELA Holding N.V. Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

Nederland SC/DEE130 Specifieke code DELA Vastgoed II 
B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE137 Specifieke code UNC Holding B.V. Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 50,00% 50,00% 50,00% Overheersend 50,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Evenredige 
consolidatie
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Nederland SC/DEE140 Specifieke code DELA Vastgoed B.V. Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE146 Specifieke code DELA Vastgoed 
Management B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE147 Specifieke code DELA Vastgoed 
woningen B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE148 Specifieke code DELA Crematoria 
Groep B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE149 Specifieke code DELA Hypotheken 
B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

België SC/DEE151 Specifieke code Lilas Insurance N.V. Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

België SC/DEE152 Specifieke code DELA Enterprises 
N.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

België SC/DEE154 Specifieke code DELA Holding 
Belgium N.V.

Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.10 Specifieke code Pompes Funèbres 
Liégeoises – 
Maison Bourgeois 
S.P.R.L.

Overige société 
privé à resp. 
limitée

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.2 Specifieke code Crematorium 
Brugge N.V.

Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.3 Specifieke code Crematorium 
Hasselt N.V.

Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.4 Specifieke code Crematorium 
Vilvoorde N.V.

Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.5 Specifieke code Hainaut Crémation 
SA

Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 69% 100,00% 69% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode
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België SC/DEE154.6 Specifieke code Société d'Étude et 
de Service pour la 
Crémation N.V.

Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling 35,00% 35,00% 35,00% Overheersend 35,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.7 Specifieke code Dela Funeral 
Assistance 1 bvba

Overige besloten 
vennoot-
schap met 
beperkte 
aansprake-
lijkheid

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.8 Specifieke code Pompes Funèbres 
Duvivier S.P.R.L.

Overige société 
privé à resp. 
limitée

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

België SC/DEE154.9 Specifieke code DELA Funerals bvba Overige besloten 
vennoot-
schap met 
beperkte 
aansprake-
lijkheid

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

Nederland LEI/549300UIF-
NC2BGSVCM84

LEI Stichting DELA 
Depositary & 
Management

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Stichting Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE180 Specifieke code DELA 
Heerhugowaard B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE190 Specifieke code AB Crematoria 
DELA B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE200 Specifieke code DELAmondo 
Vastgoed B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE201 Specifieke code DELAmondo 
Klooster B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland LEI/724500TS-
WL4T5KD9B878

LEI Algemeen Belang 
Verzekeringen N.V.

Overige Naamloze 
vennoot-
schap

Niet-onderling De Nederlandsche 
Bank

100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Andere 
methode

Nederland SC/DEE192 Specifieke code Algemeen Belang 
Uitvaartverzorging 
B.V.

Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie

Nederland SC/DEE193 Specifieke code Begraafbeheer B.V. Onderneming die neven-
diensten verricht, zoals 
gedefinieerd in artikel 1, 
punt 53, van Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2015/35

Besloten 
vennoot-
schap

Niet-onderling 100,00% 100,00% 100,00% Overheersend 100,00% Opgenomen in 
het toezichts-
kader

Methode 1: 
Volledige 
consolidatie
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