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Voorwoord 
 
 
In 2016 verder gaan met zaaien, dat is wat we zouden doen: doorzetten, doorbreken en doorleven. 
Doorzetten op de ingeslagen koers, als lerende organisatie zorgen voor nieuwe doorbraken en in alles 
wat we doen een grote nadruk leggen op doorleven. Dat laatste in de dubbele betekenis van het woord: 
oog hebben voor continuïteit en duurzaamheid, maar ook echt meemaken en stilstaan bij de dingen 
die ertoe doen.  
 
Het is een jaar geworden met zeer goede resultaten. We groeiden aanzienlijk, maakten een mooie winst en verstevigden 
onze solvabiliteit. Resultaten waar we trots op mogen zijn. Er is verder ook fors geïnvesteerd in de toekomst van onze 
coöperatie: een club zonder winstoogmerk, waarin de leden letterlijk en figuurlijk voor elkaar opkomen. Het programma 
FIT (Financieel solide, Innovatief en Toekomstgericht), gericht op structurele kostenbesparingen, ligt op koers en om onze 
risico’s te managen zetten wij een tandje bij. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij veel 
activiteiten ontplooid en onze target gerealiseerd.  
 
Het was ook een intens jaar, met veranderingen die niet altijd even soepel liepen. Met name bij ons klantencentrum in 
Nederland bracht de overgang naar een nieuwe organisatie meer problemen dan voorzien. Die problemen zijn aangepakt 
en we zijn weer op de goede weg. De vérgaande digitalisering vraagt nu eenmaal dat we onze organisatie aanpassen en 
steeds op tijd de bakens verzetten. Met onze dienstverlening spelen we in op de nieuwe uitdagingen en kansen die de 
aanhoudende digitale revolutie ons biedt. Veranderen en wendbaarder worden, vereist veerkracht en extra aandacht om 
alle veranderingen goed te begeleiden.  
 
In 2016 brachten we onze langetermijnstrategie voor de gehele coöperatie in kaart. We keken ver vooruit, tot ongeveer 
2040. De komende vijf jaar moeten we met het huidige beleid nog redelijk kunnen doorgroeien, maar op langere termijn 
wordt dat lastiger. Door veranderingen in de bevolkingsopbouw zal de uitvaartverzekeringsmarkt in Nederland behoorlijk 
krimpen. Om als coöperatie te blijven groeien en meer leden te verwelkomen, moeten we nieuwe paden bewandelen. 
Daarom kijken we verder naar andere landen en naar nieuwe domeinen. In 2016 hebben we daarvoor de eerste stappen 
gezet. 
 
De lage rentestand drukte zwaar op de solvabiliteitsposities van levensverzekeraars en pensioenfondsen. Ook bij DELA 
groeiden de verplichtingen harder dan de beleggingen. Niet volgens de grondslagen in onze jaarrekening, wel volgens die 
van de nieuwe Europese regelgeving Solvency II. Dat is een belangrijke en relativerende kanttekening bij onze mooie 
resultaten over 2016. We moeten de lange termijn nooit uit het oog verliezen en altijd zorgen voor voldoende buffers. 
Daartoe hebben wij in 2016 de kracht van de coöperatie volop ingezet en de basis van onze solvabiliteit verstevigd. In de 
Algemene Vergadering, waarin onze leden het laatste woord hebben, stelden wij met elkaar vast hoe om te gaan met de 
waardevastheid van onze verplichtingen en hoe wij de lasten en lusten van de coöperatie zo goed mogelijk door de tijd 
heen verdelen. Hier kwam alles samen: doorzetten, doorbreken en doorleven. 
 
In 2017 bestaat DELA tachtig jaar. We hopen in dit jubileumjaar te beginnen met een langere periode van gestaag oogsten, 
al zal er her en der ook nog wel eens geploegd en opnieuw gezaaid moeten worden. We vervolgen onze koers richting een 
excellente en betekenisvolle dienstverlening. 
 
Namens het Bestuur van coöperatie DELA 
Edzo Doeve, voorz itter 
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Over Coöperatie DELA 
 
 
DELA staat voor Draagt Elkanders Lasten. Dat gaat over solidariteit, over samen sterk. Over samen 
delen en samen bepalen. We blijven trouw aan de grondbeginselen van onze coöperatie, die tachtig 
jaar geleden ontstond.  
 
Oorsprong, missie en kernwaarden 
DELA is een coöperatie met een missie, in 1937 opgericht om goede, waardige uitvaarten mogelijk te maken voor haar 
leden, ongeacht rang of stand. Door de uitvaarten te verzekeren én te verzorgen maakten we dat op een betrokken en 
persoonlijke wijze voor alle leden waar. DELA biedt zekerheid, zorg én continuïteit. Onze hele dienstverlening staat in het 
teken van de verbondenheid tussen mensen en generaties en het verder helpen van nabestaanden. Wij streven naar een zo 
zorgeloos mogelijke toekomst voor al onze leden. Het volbrengen van de missie vereiste volharding en strijdvaardigheid; 
dat vormde het karakter van de coöperatie en sprak medewerkers aan die betrokken, integer en ondernemend zijn. Het zijn 
deze kernwaarden die onze mensen verbindt. De mensen die onze coöperatie kleur geven. 
 
Voor elkaar 
De belangen van onze leden staan centraal. Via hun verzekeringen zijn zij de eigenaren van de coöperatie. DELA heeft zich 
altijd ingezet voor de groei van het aantal leden, het realiseren van inkoopvoordelen en het zo laag mogelijk houden van de 
premies door middel van winstdeling. Vanaf de oprichting van de coöperatie geldt: ‘samen sta je sterker’. Met circa drie 
miljoen leden is DELA één van de grootste coöperaties van Nederland. De Algemene Vergadering is het hoogste 
beslisorgaan. Hierin besluiten afgevaardigden van de leden over de waarde en inhoud van hun verzekering en over de 
bestemming van het financiële resultaat. En vanaf de oprichting geldt: financiële buffers maak je in goede tijden, zodat 
reserves aangesproken kunnen worden wanneer het eens tegenzit. Dankzij de kracht van bijna drie miljoen leden heeft de 
coöperatie ruim voldoende reserves en is ze financieel kerngezond. Ons motto is ‘voor elkaar’. Daarmee verwoorden we de 
verbondenheid tussen de coöperatie en haar leden, maar ook vooral die tussen de leden en hun families en tussen de 
generaties binnen de families. Vrijwel niemand ontgaat daarbij de dubbele betekenis van ons motto: met DELA is het goed 
geregeld en we doen het voor elkaar. 
 
Groeien vanuit de kern 
Rondom uitvaartdiensten en afscheid nemen hebben we grotere cirkels getrokken. In de eerste plaats helpen wij 
nabestaanden na het afscheid verder met onder andere nabestaandenzorg. Daarmee kunnen zij de draad van het leven 
weer oppakken. In de tweede plaats hebben wij een nog grotere cirkel getrokken met nieuwe diensten en verzekeringen. 
Het assortiment is uitgebreid met een overlijdensrisicoverzekering en een spaarverzekering. Met de overlijdensrisico-
verzekering zijn nabestaanden financieel beschermd, waardoor zij bijvoorbeeld kunnen blijven wonen waar ze nu wonen. 
Met de spaarverzekering zetten onze leden geld opzij voor de belangrijke momenten in het leven, bijvoorbeeld voor de 
studie van hun (klein)kinderen. Op deze wijze bieden we onze leden en hun families een zo zorgeloos mogelijke toekomst. 
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Betrokken en betekenisvo l 
Vergeet niet te leven, leven is doorgeven. Dat staat bij coöperatie DELA op de ramen geschreven. De waarde van het leven 
zit in het gegeven dat het eindig is. Met het doorgeven en koesteren van herinneringen voegen wij betekenis toe. Iedere 
dag ervaren we de kracht van mooie woorden die tijdens een uitvaartdienst worden gesproken. Daarom past het een 
betrokken coöperatie om haar leden de mogelijkheid te geven hun mooie woorden ook bij leven met elkaar te delen. Vanuit 
die betrokkenheid willen we een coöperatie zijn die steeds méér voor haar leden kan betekenen. Met een steeds breder 
palet aan producten en diensten staat de coöperatie haar leden bij in de zorg voor elkaar en neemt zij hun dierbaren 
zorgen uit handen. Want bij DELA geloven we in een waardig afscheid voor iedereen, maar we geloven vooral dat we er zijn 
voor elkaar. 
 
Coöperatieve bestuursvorm 
De leden van DELA denken en beslissen mee over de toekomst van de coöperatie. Het Bestuur is belast met de dagelijkse 
leiding, het beheer van het vermogen en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die het beleid en de 
algemene gang van zaken bewaakt. Ook legt het Bestuur verantwoording af aan de Algemene Vergadering, die uit leden 
van DELA bestaat. Zij denken mee en hebben de laatste stem over het algemene beleid. 
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Koers en strategie 
 
 
Onze koers bestaat uit vier bouwstenen: onze missie, onze BIO-waarden, onze troeven en ons 
gewaagd doel. De zelfstandige bedrijfsonderdelen hebben elk een eigen missie en een eigen gewaagd 
doel, maar onze waarden en onze troeven zijn steeds dezelfde.  

De mate waarin wij goed op weg zijn naar onze gewaagde doelen stellen wij zowel voor de Groep als de onderdelen in 
Nederland en in België vast aan de hand van vier hoofddoelen: 
 

1) Onze leden : Zij bevelen onze dienstverlening aan. Hoe goed zijn onze Netto Promotor Scores (NPS)? 
2) Onze mensen: Zij vinden ons het leukste bedrijf om bij te werken. Hoe tevreden en trots zijn onze medewerkers 

volgens de Great Place to Work-meting? 
3) Onze omgeving: Wij zijn een organisatie met een duurzaam sterke reputatie. Hoe goed zijn onze reputatiescores? 
4) Onze financiën: Onze financiële basis is verstevigd. In welke mate kunnen wij daardoor winstdeling blijven geven? 
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Onze koers richting het gewaagde doel hebben we gefaseerd in: ploegen, zaaien en oogsten. In Nederland zitten we in de 
zaaifase, al moet her en der nog steeds geploegd worden.   
 
Ieder jaar stellen wij vast op welke speerpunten we ons extra richten. Dit begint met een SWOT-analyse (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities en Threaths) om alert te zijn op wat in onze omgeving gebeurt en een reële inschatting te 
maken van waar wij staan. Vervolgens maken we per bedrijfsonderdeel en per team een doorvertaling. Dit leidt tot 
jaarplannen op alle niveaus: van directieteam en sectoren naar alle teams. Uiteindelijk vinden de daarin opgenomen 
jaardoelen en bijbehorende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) ook hun weerslag in de resultaatgerichte afspraken 
(RGA’s) per medewerker. Zo wordt duidelijk hoe iedereen kan bijdragen aan het gewenste resultaat. 
 
Groeipij lers 
De koers is duidelijk en wordt breed gedragen. De weg ernaar toe via onze strategische keuzes moet regelmatig herijkt 
worden. Ook nemen wij tijd voor strategische verkenningen die doorlopen tot 2040. Wij geloven daarbij dat we trouw 
moeten blijven aan onze oorsprong en wortels (DNA). Onze strategie richt zich enerzijds op het vergroten van de 
wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van onze organisatie, anderzijds op het borgen van onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en - relevantie. Wij willen een bedrijfsvoering die het milieu zo minimaal mogelijk belast en bijdragen 
aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen. De afgelopen tien jaar plaatsten wij de dood en de 
dienstverlening daaromheen in een steeds bredere context. Daarvoor oogsten wij veel waardering, bij leden en niet-leden.  
 
Vanuit de ingezette verbreding denken wij dat we als coöperatie een nieuw domein moeten betreden: die van de waardige 
oude dag. Wij zien dat op dit terrein maatschappelijke weeffouten dreigen te ontstaan die om nieuwe oplossingen vragen. 
DELA is ontstaan vanuit solidariteit. Het besef van bij elkaar te horen en elkaar te moeten steunen, leidt ook hier tot 
saamhorigheid om met en voor elkaar de gelijkwaardigheid en de zelfredzaamheid van een ieder te gaan bevorderen. Onze 
bijdrage aan een waardige oude dag kan in het verlengde liggen van onze huidige dienstverlening of kan er naast komen te 
staan.  
 
In onze kernmarkt Nederland krimpt de uitvaartverzekeringsportefeuille, het hart van de coöperatie, zo blijkt uit scenario’s 
voor de lange termijn. De markt voor de uitvaartdienstverlening zal door de veranderende bevolkingssamenstelling 
voorlopig nog sterk groeien. Dat vraagt om een herbezinning, waaruit nieuwe manieren moeten ontstaan om mensen aan 
de coöperatie te binden. Dit kan door verbeteringen in het huidige verzekeringsaanbod, door nieuwe mogelijkheden 
waarmee een uitvaart kan worden gefinancierd, of mogelijk zelfs door nieuwe vormen van lidmaatschap die mensen 
toegang geven tot de coöperatie. Op deze manier kunnen we ook groeien in particuliere uitvaarten waarvan de markt 
groeit.  
 
België is onze tweede kernmarkt. Hier liggen de groeiperspectieven geheel anders. Op lange termijn kan de markt daar 
mogelijk nog verdrievoudigen in omvang. Hier willen we de groei bestendigen en synergie realiseren tussen verzekeren en 
verzorgen.  
 
Buitenland 
Een bredere verkenning in Europa laat zien dat er op het gebied van verzekeringen meer groeikansen zijn. Duitsland en 
Zweden zijn interessant. Maar ook de meer volwassen markten Spanje en Frankrijk bieden mogelijkheden. Uitgangspunt is 
dat alle buitenlandse groei ten dienste staat van de coöperatie. Met deze groeipijlers geloven we dat we DELA op een 
robuust groeipad zetten. In 2017 zullen we voor wat betreft buitenland en nieuwe domeinen de eerste stappen zetten. 
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Kerncijfers 
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Verslag van het bestuur 
 
u Onze financiën  
 
 
De coöperatie zet zich al tachtig jaar in voor haar leden. Generatie op generatie. Gericht op zekerheid, 
zorg en continuïteit ligt de focus op het nakomen van onze beloftes: waardevaste verplichtingen tegen 
een premie die zo laag mogelijk wordt gehouden door winstdeling. Vanaf de oprichting geldt: 
financiële buffers bouw je op in goede tijden zodat reserves kunnen worden aangesproken wanneer 
het tegenzit. Wat ook geldt sinds de oprichting, is de overtuiging dat naarmate de coöperatie groeit, we 
meer kunnen betekenen voor de leden (samen sterk). 
 
Stevige groei verzekeringsbedri j f  
De autonome groei van 8,9% in het premie-inkomen naar € 400 miljoen was in 2016 stevig en was zowel in Nederland en 
België beter dan verwacht. In Nederland werd de groei vooral gedragen door onze overlijdensrisicoverzekering en onze 
spaarverzekering. Onze marktaandelen waren uitstekend en in de uitvaartverzekeringsmarkt in Nederland hoger dan ooit. 
In het uitvaartbedrijf was sprake van een lichte daling van 0,6% naar € 235 miljoen. Dit was het gevolg van de verkoop van 
een meerderheidsdeelneming en van dalende marktaandelen in Nederland en België.  
 
Operationeel resultaat gehaald 
De omzetgroei en onze inspanningen om structureel kosten te besparen zorgden voor een goed operationeel resultaat van 
€ 120 miljoen, conform begroting. Dat is weliswaar € 3 miljoen lager dan in 2015, maar dit lagere resultaat was vooral het 
gevolg van de procentueel lagere directe beleggingsopbrengsten (dividend, huur en rente). Eind 2014 is in Nederland een 
tweejarig programma opgezet gericht op structurele kostenbesparingen. In 2016 hebben we hierop voortgebouwd en het 
programma zal nog tot medio 2017 doorlopen. Ook in België starten we met een kostenbesparingsprogramma. Uiteindelijk 
willen we daar in 2020 een besparing van ruim € 5 miljoen bereiken. 
 
Goede beleggingsinkomsten. Lage inflatie van uitvaartkosten  
Door flinke koersstijgingen en een goede spreiding van onze obligatieportefeuille hebben wij een totaalrendement van 
7,4% kunnen realiseren. Beduidend beter dan de 2,6% in 2015. De indirecte beleggingsopbrengsten bedroegen maar liefst 
€ 144 miljoen. Tegelijkertijd was de stijging van onze gemiddelde uitvaartkosten slechts 1%. Daardoor was voor de 
waardevastheid van onze uitvaartverzekeringen maar € 31 miljoen voor winstdeling nodig. Veel minder dan in voorgaande 
jaren. Dit bedrag kon in tegenstelling tot 2015 ruimschoots uit het jaarresultaat worden gefinancierd. Na winstdeling en na 
belasting was de nettowinst € 137 miljoen. De volatiliteit van het beleggingsrendement hoort bij ons businessmodel. Onze 
beleggingen zijn erop gericht om op de lange termijn het rendement te behalen waarop de premie is gebaseerd en daar 
bovenop de uitvaartkosteninflatie te verslaan.  
 
Sterke so lvabil i teit ,  ook bij  lage rentestand 
Onder Solvency II (in 2016 ingevoerd) was de solvabiliteitsratio op 31 december 2016 239%. Onze doelstelling voor 2020 is 
een solvabiliteitsratio hoger dan 250%. De nu bereikte ratio getuigt van een stevige positie, zeker als we rekening houden 
met de bijzonder lage wettelijk voorgeschreven rente (1,25% eind 2016 versus 1,75% eind 2015). De gevolgen van de lage 
rentestand weten wij redelijk goed op te vangen met onze premiemaatregel. Toch, als we een zuivere vergelijking maken 
met 2015 en doen alsof onze nieuwe, met de Algemene Vergadering afgestemde, voorwaarden al eind 2015 van kracht 
waren geweest dan is de solvabiliteitsratio als gevolg van de lagere rentestand gedaald van 300% eind 2015 naar 240% 
eind 2016. Bijzonder is dat onder Solvency I onze solvabiliteitsratio gestegen zou zijn van 500% naar circa 600%. De 
nieuwe regelgeving, Solvency II, houdt beter rekening met alle risico’s die we lopen en gaat uit van marktwaarden. Echter, 
de impact van renteschommelingen wordt beter zichtbaar. 
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Uniek businessmodel:  Waardevastheid en winstdeling 
Ons businessmodel is uniek. Wij kennen zeer langlopende, waardevaste verplichtingen die doorlopen tot in de volgende 
eeuw. Daarbij komt ook nog eens dat het leeuwendeel van onze verplichtingen in natura is. Elk jaar kijken we naar de 
inflatie van de gemiddelde uitvaartkosten en verhogen dan met hetzelfde percentage de premie. Maar voor zover er in het 
verleden te weinig premie is betaald – de zogenaamde backservice – proberen wij die te compenseren aan onze leden in de 
vorm van een winstdeling uit de winst van het lopende jaar of uit de opgespaarde winsten van eerdere jaren. In goede jaren 
vergroten wij de reserves, in jaren waarin de beleggingsopbrengsten ontoereikend zijn, spreken wij de reserves aan. 
 
We houden door de tijd heen ruime buffers aan om zo te kunnen blijven beleggen op de langere termijn met relatief veel 
zogenaamde zakelijke waarden (eind 2016 bestond 27% van onze beleggingen uit vastgoed en 32% uit aandelen). Het 
totale verwachte rendement op onze assetmix in ons ALM-beleid (Asset Liability Management) komt uit op circa 5,2%. 
Uitgaande van een rekenrente van 2,75% mag de uitvaartkosteninflatie op jaarbasis niet meer dan 2,5% bedragen. Dat lukt 
de laatste jaren heel aardig, in 2016 was die inflatie slechts 1%. Wij denken dat het moeilijk wordt om deze inflatie zo laag 
te houden maar wel binnen de 2%. Als wij door de tijd heen het rendement op onze beleggingen boven de 5% weten te 
houden, de inflatie van de uitvaartkosten minder dan 2% is én operationeel zorgen dat de resultaten goed blijven, dan gaat 
het goed. De afhankelijkheid van koersontwikkelingen op korte termijn voor onze nettowinst is echter enorm, in 2016 pakte 
dat heel goed uit, in 2015 een stuk minder. Deze volatiliteit nemen wij voor lief. Onze beleggingen zijn immers gericht op 
de lange termijn.  
 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen  
In 2020 wil coöperatie DELA bij de meest maatschappelijk betrokken beleggers in Nederland horen. Daarom besteden wij 
veel aandacht aan ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). In ons MVB-beleid staan 
alle richtlijnen en kaders waar DELA als betrokken belegger aan wil voldoen en is te vinden op onze website. Wij hanteren 
een uitsluitingenlijst van bedrijven en landen waarin wij, en onze externe vermogensbeheerders, om maatschappelijke 
redenen niet beleggen. Bijvoorbeeld bedrijven die controversiële wapens produceren of mensenrechten schenden. Verder 
heeft coöperatie DELA een eigen stembeleid en brengen wij op alle aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven in onze 
beleggingsportefeuille onze stem uit. Tot slot gaan wij ook samen met andere grote beleggers de dialoog aan met 
bedrijven waar wij verbeteringen willen zien op het vlak van goed ondernemingsbestuur, sociale issues of milieu. Deze 
stem- en engagement rapportages publiceren wij periodiek op onze website.  
 
In 2016 hebben we gekeken naar de volgende stappen die we op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen 
kunnen nemen. Voorbeelden daarvan zijn: groene obligaties en leningen die bedrijven uitgeven om groene projecten zoals 
een duurzaam hoofdkantoor of een windmolenpark te financieren. Verder wisselden we in december van gedachten met 
onze leden over verantwoord beleggen. Hiervoor konden leden uit het Coöperatie Panel zich aanmelden. De aanwezige 
leden bleken het eens te zijn met onze uitsluitingscriteria. Op de vraag waarin DELA juist wél zou moeten beleggen 
kwamen zeer inspirerende antwoorden met onderwerpen als energie, zorg en innovatie als veelgenoemde voorbeelden. 
Direct uitvloeisel hiervan is dat we in 2017 een verkennend onderzoek starten naar de mogelijkheden van investeren in 
innovatie binnen de gezondheidszorg. 
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u Onze risico’s 
 
 
Wij hebben leden in onze boeken staan uit het jaar van onze oprichting, uit 1937.  
We hebben nieuwe leden die pas geboren zijn. Voor al onze leden willen wij nu en tot in lengte van 
dagen aan onze verplichtingen blijven voldoen. Goed risicomanagement helpt ons daarbij. Het stelt 
ons in staat bewust en weloverwogen onze risico- en rendements-keuzes te maken, zodat we geen 
onnodige risico’s nemen of risico’s die we niet kunnen dragen.  
 
Risicomanagementsysteem  
In 2016 is het systeem waarmee we de risico’s van de coöperatie managen opnieuw ingericht. Dat wil zeggen dat de 
risicomanagementfunctie en de actuariële functie strikter gescheiden zijn van de business. Hierdoor is het duidelijker waar 
de verschillende verantwoordelijkheden liggen en is de onafhankelijkheid van de zogenaamde tweede lijn beter geborgd. 
Aan de basis voor de herinrichting ligt het ‘Three Lines of Defense’ (3LoD) model: 
 

• De eerste lijn - gevormd door bestuur, directie en management - is primair verantwoordelijk voor de operaties, 
de resultaten, naleving van interne controlemaatregelen en effectieve beheersing van risico’s; 

• De tweede lijn - bestaande uit risicomanagement, compliance en de actuariële functie - adviseert, coördineert, 
bewaakt en controleert onafhankelijk van de eerste lijn of die eerste lijn ook daadwerkelijk zijn 
verantwoordelijkheid neemt, en zich daarbij houdt aan de risicokaders (zoals grenzen van risicobereidheid en 
procedures voor interne beheersing); 

• De derde lijn - de interne accountants dienst (IAD) - geeft via audits aanvullende zekerheid over de kwaliteit van 
de interne beheersing en of de tweede lijn haar verantwoordelijkheid neemt. Deze functie opereert volledig 
onafhankelijk van de eerste en tweede lijn en heeft een directe lijn met de Raad van Commissarissen. 

 
In 2016 zijn de systemen van de eerstelijnsfunctie Financieel risicomanagement en het Actuariaat verbeterd. Diverse 
handmatige (en daarmee foutgevoelige) actuariële berekeningen zijn geautomatiseerd. Een externe partij heeft de 
actuariële applicatie (waarmee alle verzekeringstechnische berekeningen worden gemaakt) integraal doorgelicht op 
betrouwbaarheid en consistentie. Er zijn profit-tests op alle verzekeringsproducten uitgevoerd. We hebben het 
balansmanagement (bepalen van de vermogensposities op marktwaarde en gevoeligheidsanalyses daarop) verder 
ingericht. Ook zijn de interne controles uitgebreid. 
 
In de tweede lijn zijn in dit verslagjaar een financieel riskmanager en een operationeel riskmanager aangesteld.  
Zij rapporteren rechtstreeks aan de Chief Financial and Risk Officer (CFRO) en hebben bovendien een rechtstreekse 
escalatiemogelijkheid naar het bestuur en de Audit & Risk Commissie. Beiden monitoren en adviseren vanuit hun 
discipline de eerste lijn en rapporteren afzonderlijk periodiek over DELA’s belangrijkste risico’s aan het bestuur en de Raad 
van Commissarissen. Daarnaast is de tweedelijns actuariële functie ingesteld die toeziet op de actuariële werkzaamheden 
zoals het bepalen van de hoogte van de benodigde technische voorzieningen onder Solvency II, het waarderen van te 
verwerven verzekeringsportefeuilles of het vaststellen van de winstgevendheid en risico’s van (nieuwe) 
verzekeringsproducten.  
 
Operationeel zijn de operationele risico’s nader gecategoriseerd en daarvan zijn de interne en externe frauderisico’s 
inclusief mitigerende maatregelen geïnventariseerd. 
 
Onderdeel van het risicomanagementsysteem is de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). DELA voert dit 
assessment jaarlijks uit om te toetsen in welke negatieve scenario’s er solvabiliteitsproblemen op korte en middellange 
termijn kunnen ontstaan. Een daling van de langetermijnrente is het scenario dat DELA het hardst kan raken. Het 
management definieerde in het verslagjaar acties om de negatieve impact van dit scenario te beperken.  
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Risicobereidheid 
Om rekening te kunnen houden met de risico’s die voortvloeien uit belangrijke beslissingen, hanteren we als basis de 
risicocategorieën zoals die zijn gedefinieerd in Solvency II. Aan de hand van deze risicocategorieën weegt het management 
van DELA af welke risico’s de coöperatie wil lopen en tot hoever. De risicobereidheid bestaat uit kwalitatieve statements, 
risicolimieten en risicotoleranties. Daarbij zorgen we ervoor dat er steeds voldoende kapitaal aanwezig is om tegenvallers 
op te vangen. Als dat niet kan of niet-wenselijk is, dan nemen we maatregelen om de risico’s te beperken. Met het oog op 
de ontwikkelingen binnen en buiten DELA evalueren we jaarlijks onze risicobereidheid. 
 
De belangrijkste kwalitatieve statements uit de risicobereidheid zijn: 
• DELA wil haar leden zo vaak mogelijk laten meeprofiteren van de winst. En zo de premie laag te houden.  
• DELA neemt marktrisico rekening houdend met de kenmerken van haar lange termijn verzekeringsverplichtingen en de 

ambities om winst te delen en het kernvermogen te verstevigen. 
• DELA is kostenefficiënt.  
• DELA accepteert geen enkele vorm van interne en externe fraude 
• DELA accepteert geen risico's die de reputatie van DELA wezenlijk in gevaar brengen. 

Risico ’s en onzekerheden 
De belangrijkste risico’s van DELA zijn: 
 
• Strategische risico’s  
Dit zijn risico’s en onzekerheden die een belemmering kunnen vormen voor de implementatie van de langetermijn 
strategie. Deze risico’s kunnen de buitenlandse expansie of het handhaven van het businessmodel waarin het kunnen 
geven van winstdeling essentieel is, belemmeren. Deze risico’s worden vooral ondervangen door een gedegen 
strategieproces, begeleid door externe consultants, waarop de Raad van Commissarissen toezicht houdt. Bij de 
implementatie worden businesscases gehanteerd om de benodigde investeringen te toetsen en beheersbaar te houden. 
 
• Marktrisico’s  
De waarde van de beleggingen en de waarde van onze verplichtingen hangen af van de ontwikkelingen op de financiële 
markten, de samenstelling van de beleggingsportefeuille en de kenmerken van de verzekeringsverplichtingen. DELA loopt 
renterisico omdat de looptijd van vastrentende beleggingen en van de verplichtingen niet met elkaar in overeenstemming 
zijn (vanwege de lange looptijd van die verplichtingen), maar ook doordat niet alleen in vastrentende waarden wordt 
belegd. Hierdoor daalt de solvabiliteit bij een lage rentestand. Indien de solvabiliteit onder de normsolvabiliteit komt, 
dienen er maatregelen te worden genomen die het geven van winstdeling onder druk kunnen zetten. Dit risico wordt in 
belangrijke mate beperkt door de zogenaamde premiemaatregel, maar daar is uiteraard een grens aan waardoor er alsnog 
extra mitigerende maatregelen dienen te worden genomen. Daarnaast kent DELA beleggingsrisico’s (aandelen, vastgoed, 
valuta etc.) die samenhangen met ons businessmodel. We willen graag een zodanig beleggingsrendement genereren dat 
we zo vaak mogelijk winst kunnen delen met onze leden. Deze marktrisico’s worden onder andere beperkt door ALM-
studies, uitgebreide governance op beleggingen (zoals een BeleggingsAdviesCommissie), spreiding van beleggingen, 
beleggingsrestricties en selectie en monitoring van professionele assetmanagers. Onder Solvency II bedraagt het voor 
deze risico’s aan te houden vermogen € 1,1 miljard (per 2016, voor zogenaamde diversificatie en mitigerende effecten). 
DELA heeft als riskappetite dat het netto (na winstdeling) neerwaartse renterisico maximaal 25% is van het aanwezige 
kernvermogen. Het benodigde vermogen voor de bruto marktrisico’s mag maximaal 65% zijn van dit kernvermogen. Deze 
risico’s zijn in de jaarrekening nog nader toegelicht. 
 
• Verzekeringstechnische risico’s  
Het verzekeringstechnisch risico is het risico dat de omvang en het tijdstip van uitkeringen niet overeenstemmen met de 
verwachtingen zoals opgenomen in de premiestelling. De belangrijkste zijn daarvan het kortlevenrisico, het onnatuurlijk 
verval risico en het kostenrisico. De werkelijke ontwikkeling van de verzekeringsportefeuille stemt dan niet overeen met de 
grondslagen zoals gehanteerd bij de premiebepaling waardoor de opgebouwde technische voorzieningen ontoereikend zijn 
voor de uitkeringen. De verzekeringsportefeuille kent een laag risicoprofiel door de grote omvang van de portefeuille die 
gespreid is over Nederland en België. Daarnaast zijn er maatregelen die de risico’s beperken zoals het acceptatiebeleid, 
herverzekeringsbeleid, en kostenreductieprogramma’s. Onder Solvency II bedraagt het voor deze risico’s aan te houden 
vermogen € 1,1 miljard (per 2016, voor zogenaamde diversificatie en mitigerende effecten). Het benodigde vermogen voor 
de bruto verzekeringstechnische risico’s mag maximaal 75 % zijn van het aanwezige kernvermogen. 
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Operationele en compliance risico’s  
Dit zijn risico’s die voortkomen uit invloeden van buitenaf, uit het falen van mensen, processen en systemen of het niet 
tijdig voldoen aan wetgeving. Maatregelen zoals scherpe protocollen, procedures, interne controles, Control Self 
Assessments, risico-inventarisaties etc. zorgen voor een beperking van deze risico’s. Onder Solvency II bedraagt het voor 
deze risico’s aan te houden vermogen € 16 miljoen. (per 2016). 
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u Onze leden 
 
 
Bij alles wat wij doen staat het behartigen van de belangen van onze leden centraal. DELA zet zich in 
voor groei van het aantal leden, het realiseren van inkoopvoordelen en het zo laag mogelijk houden 
van de premies door winstdeling. Onze hele dienstverlening staat in het teken van de verbondenheid 
tussen mensen en generaties en het verder helpen van nabestaanden. Dankzij de kracht van onze 
grote achterban kunnen wij investeren in uitvaartcentra en crematoria voor onze leden, waarbij onze 
faciliteiten ook ter beschikking staan aan de hele samenleving. 
 
Aanhoudende groei aantal verzekerden 
De omvang van onze portefeuille houden wij nauwlettend in de gaten. In de krimpende Nederlandse uitvaart-
verzekeringsmarkt is het moeilijk om het aantal leden op peil te houden. Toch dankzij de verbreding van onze 
dienstverlening betekenen wij echter niet alleen meer voor onze bestaande leden maar trekken we ook nieuwe leden aan. In 
België zette de groei verder door dankzij versteviging van de distributie via een nieuw verkoopkanaal. Geconsolideerd was 
er een autonome netto aanwas van bijna 93.000 verzekerden. Al met al gaan we gestaag richting 4 miljoen verzekerden. 
 
Samen bepalen, samen praten 
In Nederland zijn de polishouders en hun meeverzekerden lid van de coöperatie en daarmee eigenaar van DELA. De 
juridische constructie om alle verzekerden in België ook lid te laten worden, vergt nog enige inspanning en tijd. De 
Algemene Vergadering is het hoogste orgaan. Die heeft de laatste stem in benoemingen en in het beleid. Daarnaast 
moeten wij dagelijks waarmaken dat wij alles doen in het teken van de coöperatie en in samenspraak met onze leden. 
Ledenraadpleging is daarin een belangrijk instrument. Sinds 2010 hebben wij een coöperatiepanel van en voor onze leden. 
In 2015 is dit ledenpanel omgezet naar een online panel waardoor een grotere groep leden kan meedenken. Eind 2016 
waren hierop bijna 1.700 leden aangesloten. Het gemiddeld aantal deelnemers aan de online onderzoeken varieert van 150 
tot 700. In totaal hielden we veertien online onderzoeken. Dankzij één van de onderzoeken verbeterden we onze brieven 
over de nieuwe voorwaarden bij de jaarpolissen. Daarnaast organiseerden we zeven kleinschalige ronde- tafelsessies. Een 
van de gespreksonderwerpen was ons ledenblad Kroniek. 
 
Met het gedachtegoed rondom herinneren en doorgeven, zochten we via sociale media ook het gesprek op met het grote 
publiek. We deelden bijzondere verhalen en voerden mooie gesprekken. Door de dood in de context van het leven te 
plaatsen, bouwen we aan langdurige relaties waardoor mensen lid willen blijven van onze coöperatie of lid willen worden.   
 
Waardering door te luisteren en te leren 
De ‘Netto Promotor Scores’ (NPS), waarmee we de tevredenheid van onze leden en nabestaanden meten, stegen verder in 
2016. NPS meet of zij ons aanbevelen bij anderen. In dit systeem tellen alleen de negens en tienen en daar worden de 
zessen en lagere cijfers van afgetrokken. Toen we in 2013 in Nederland met deze methodiek begonnen, hadden we geen 
idee waar we op uit zouden komen. We gingen af op de ervaringen in andere branches en dachten dat we voor verzekeren 
en uitvaartverzorging blij mochten zijn met een gemiddelde NPS-cijfer van 25. Nadat we dit in 2014 al ruimschoots 
overtroffen, zijn wij eind 2015 uitgekomen op een NPS van 31 voor verzekeren en van 59 voor uitvaartverzorging. 
Gemiddeld over 2016 haalden we een score van circa 52. Vanwege de slechte bereikbaarheid van ons klantencentrum 
liepen de scores bij verzekeren in de laatste maanden van het jaar wel flink terug. Gelukkig zijn we nu terug op het oude 
niveau. In België was er een overall NPS-score van 51. 
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u Onze mensen 
 
 
Wij geloven dat tevreden medewerkers leiden tot tevreden leden en klanten en omgekeerd. Bij DELA 
doet iedereen ertoe en streven we ernaar dat alle medewerkers zich betrokken voelen bij onze leden, 
onze klanten en onze rol in de samenleving. Betrokkenheid is geworteld in de kern van onze cultuur. 
Maar met betrokkenheid alleen komen we er niet. Door ons te blijven ontwikkelen en alert te zijn, 
boeken we blijvend goede resultaten voor onze leden en onze klanten. 
 
De lerende organisatie  
Vanuit de overtuiging dat discipline ons helpt om van goede bedoeling naar excellente uitvoering te komen, focusten we 
scherper op onze kernwaarden: Betrokken, Integer en Ondernemend (BIO). Individueel waren de medewerkers hier al mee 
bezig en in 2016 zijn wij met onze BIO-waarden ook in teamverband aan de slag gegaan. Ieder team stelde een actieplan 
op rondom eigenaarschap, spiegelen, duidelijke afspraken maken en resultaten boeken. Teams hielpen elkaar de 
verbeteracties aan te scherpen. Meer dan 90% van alle teams is er in geslaagd om aantoonbare verbeteringen te laten zien 
door daar iedere maand samen bij stil te staan.  
 
Via het proces van kortcyclisch sturen leren we in dag-, week- of maandstarts van de klant en van elkaar. In zogenaamde 
Frisse Start Sessies met leidinggevenden vinden de beste verbeterideeën hun weg in de organisatie. Het is mooi hoe er in 
onze lerende organisatie nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Van Heerhugowaard tot Heerlen en van 
Arbeidszaken tot IT weten we elkaar te vinden. Die betrokkenheid blijft onze kracht. Om vast te stellen dat we vanuit deze 
kracht steeds korter op de bal spelen, woonden directieleden een maandstart van zestig teams bij. Zij beoordeelden of de 
nieuwe werkwijze wordt toegepast (niveau 1.0) en of die al tot verbetering leidt (niveau 2.0). De collega’s in België starten 
in 2017 met kortcyclisch sturen. Het managementteam bijt het spits af, daarna volgt de lijnorganisatie en in 2018 de 
ondersteunende diensten. 
 
Professionalisering binnen dezelfde kernwaarden 
In België staat de verdere professionalisering van de organisatie nog steeds hoog op de agenda. Daar vervolgen we onze 
weg van een pioniersorganisatie naar een robuustere en meer volwassen organisatie. Ondertussen zijn daar ook stappen 
gezet naar de lerende organisatie. In het najaar is, in navolging van Nederland, de leerzame methodiek van Netto 
Promotor Scores (NPS) geïntroduceerd. Daarbij is geborgd dat iedere Belg wordt bediend in de taal van zijn voorkeur. De 
locatieverdeling tussen Antwerpen (Vlaams) en Luik (Waals) is voltooid. DELA België kent haar eigen koers en 
ontwikkelpad, maar als het gaat om waar DELA voor staat, hoe wij met elkaar omgaan en hoe onze reputatie zich 
ontwikkelt, is er veel minder ruimte om te verschillen van Nederland.  
 
Werkplez ier 
In zowel Nederland als België doen we jaarlijks mee aan het onderzoek van Great Place to Work (GPtW). In dit onderzoek 
is vertrouwen de sleutel tot goed werkgeverschap. In Nederland stijgen we gestaag op de lijst van Beste Werkgevers. Het is 
onze ambitie om in 2020 nummer één te zijn. Dit verslagjaar schoven we weer twee plaatsen op en bereikten we de vijfde 
plaats. Toch zagen we aan het einde van het verslagjaar de scores op enkele plaatsen in de organisatie teruglopen. Waar 
grote veranderingstrajecten speelden, zoals bij het Klantencentrum en IT, verminderde het werkplezier. De veranderingen 
trekken een zware wissel op onze medewerkers. Bij enkele afdelingen binnen het Klantencentrum (klantenservice en 
backoffice) werkten gedurende een te lange periode te weinig mensen om het werkaanbod aan te kunnen. Met alle 
gevolgen vandien. Ook het werkplezier van de medewerkers in onze crematoria en uitvaartcentra daalde. De kleine 
contracten en de gevraagde flexibiliteit zijn daar de oorzaak van. Bij onze uitvaartverzorgers zien wij juist een mooie 
toename van het werkplezier. De nieuwe afspraken die we daar in 2016 maakten over het verbeteren van de balans tussen 
werk en privé, pakten goed uit. Hieruit leren we dat veranderingen tijd nodig hebben voordat ze worden omarmd. 
Blijven toelichten wat we doen en uitleggen waarom, is van groot belang. Meer luisteren, minder veranderingen tegelijk 
en meer aandacht voor mensgericht coachen, komen als de belangrijkste leerpunten naar voren. Met die kennis gaan we in 
2017 op de ingeslagen weg verder. 
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In België zagen we een mooi herstel van de GPtW-score. We denken dat verschillende ontwikkelingen daarbij een rol 
speelden, bijvoorbeeld de komst van nieuwe leden in het managementteam (waarmee het managementteam weer voltallig 
is), de afronding van de reorganisatie en de goede resultaten die we dit jaar behaalden.  
 
Aandacht voor verlagen z iekteverzuim  
Het verzuim blijft een punt van zorg. In Nederland is het ondanks extra inspanningen niet gelukt de stijging van het 
verzuim te doorbreken. Om te zien of we op de goede lijn zitten, hebben we TNO onderzoek laten doen. We hebben 
gevraagd de risicogroepen in kaart te brengen en ons te adviseren hoe het verzuim aan te pakken. We kwamen tot het 
inzicht dat ons verzuimmanagement op orde is, maar dat er meer aandacht moet zijn voor preventie. Een nieuwe 
arbodienst gaat ons daarbij helpen. Het verzuimpercentage in België vinden wij ook te hoog. Het verzuim- en re-
integratiebeleid wordt in 2017 aangescherpt. 
 
De aanslagen in Brussel 
De terroristische aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 zullen voor altijd een zwarte bladzijde in de Belgische 
geschiedenis blijven. Zoveel nutteloos geweld, in een oogwenk gebeurd, maar waardoor de levens van talloze families voor 
altijd getekend zijn. Op zo'n moment is solidariteit tussen mensen hartverwarmend en merken wij dat bij DELA België 
"DELA, een warme familie voor andere families" geen loze woorden zijn. Onze uitvaartcollega's van Vlaams-Brabant en 
ons repatriëringscentrum Mortuary Brussels Airport hebben geen moment geaarzeld en boden spontaan hun hulp aan. 
Sommigen werkten tot laat in de nacht op de luchthaven in geestelijk en lichamelijk zware omstandigheden. Anderen 
boden achter de schermen logistieke steun of zorgden ervoor dat de dagelijkse dienstverlening bleef draaien. Een sterk 
staaltje samenwerking in extreem moeilijke omstandigheden. 
 
Meer betekenis geven aan het leven begint b i j  jezelf  
DELA kent een mooie traditie: eens in de drie jaar bespreken we met onze medewerkers rond de tafel de koers van het 
bedrijf. In 2016 organiseerden we in Nederland voor de vierde keer de Ronde Tafel bijeenkomsten. Deze editie stond in het 
teken van het tweede deel van ons gewaagde doel: méér betekenis geven aan het leven. Betekenis geven aan het leven 
begint altijd bij jezelf, bij de keuzes die je in het leven maakt en hoe die bij je passen. Meer dan duizend collega’s gingen 
aan de slag met hun persoonlijke koers. Elke deelnemer verkende zijn of haar kernwaarden en droomde over zijn of haar 
persoonlijke, gewaagde doelen. Zo leerden we niet alleen veel over onszelf, maar ook welke vragen er in je leven toe doen. 
Hoe je door te luisteren en te vragen inzichten verwerft waarmee je anderen kunt helpen méér betekenis te ontdekken. De 
beleving was enorm. Collega’s gaven in het GPTW-onderzoek aan dat de Ronde Tafel uniek is.  
 
Ondernemingsraad Nederland  
In 2016 werd de agenda van de nieuw gekozen Ondernemingsraad (OR) beheerst door alle veranderingen uit het 
kostenbesparingsprogramma (FIT). Bij de 39 verbeterinitiatieven die de raad ontving, maakte hij veertien keer gebruik van 
zijn adviesrecht. Door te werken met stemknoppen kon de OR het aantal plenaire vergaderingen beperken tot veertien, 
waarvan vier keer met de Bestuursvoorzitter. Bij toerbeurt schoof één van de leden van de Raad van Commissarissen aan 
bij een vergadering met de Bestuursvoorzitter. Op deze manier maakten de commissarissen en OR-leden op een 
laagdrempelige manier kennis met elkaar.  
 
Behalve voor FIT werd een aantal grote voorgenomen besluiten bij de OR ingediend voor advies of instemming. Zo stelde 
de directie voor om het meerwerk van uitvaartverzorgers te vergoeden door hen in een andere functiegroep te plaatsen en 
de variabele beloning in te ruilen voor een inconveniëntentoeslag, een discretionaire beloning en een vergoeding voor 
overwerk. De pilot, die de OR voorstelde, wordt in 2017 geëvalueerd. Met het plan wordt voorkomen dat uitvaartverzorgers 
die hun contracturen werken en hun werk net zo goed deden als de jaren daarvoor, er financieel op achteruit gaan. 
Ook in 2016 besteedde de OR veel aandacht aan het Klantencentrum. De raad woonde informatiesessies bij, doorgrondde 
verbeterinitiatieven (waaronder een planningstool) en verbeterde het sociaal kader voor de 60plus-medewerkers. De OR 
blijft de ontwikkelingen op de voet volgen omdat de implementatie van de veranderingen nog niet vlekkeloos verloopt. 
 
Ook bij de veranderingen op de afdeling IT was de OR nauw betrokken. Hoewel deze niet werden ingegeven door FIT, 
waren de gevolgen voor de medewerkers niet minder groot. De OR vindt dat, wanneer er een kenniskloof is, er sprake moet 
zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever én medewerker. Een doorlopend opleidingsplan moet dit in 
de toekomst voorkomen. En dat geldt natuurlijk integraal voor geheel de organisatie. 
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De feedback die de OR ontving van de afdeling IT over zijn rol bij de veranderingen, leidde direct tot een aanscherping van 
de werkwijze van de OR. Dit is meteen in de praktijk gebracht bij de inrichting van een nieuwe marketingorganisatie. 
Adviezen van de OR over de voortgang van het persoonlijk ontwikkelplan en het verhelderen van teamopdrachten binnen 
de marketingorganisatie werden overgenomen. Ook werd op verzoek van de OR het sociaal kader nogmaals aangescherpt 
rondom ontwikkelbare medewerkers. De OR kijkt terug op een druk maar leerzaam jaar en hoopt dat hij met zijn 
weloverwogen adviezen en instemmingen zowel de medewerkers als het Bestuur heeft kunnen bijstaan. 
 
u Samenstelling Ondernemingsraad Nederland 

Mw. A. van den Boogaard  
Mw. C. van den Broek 
S. van Berkel (tot en met 22 februari 2016)  
J. Cornelisse 
R. Dautzenberg 
R. de Gier 
B. Jongeneel 
B. de Lange   
L. Liebreks 
N. van der Loop, voorzitter vanaf 1 oktober 2016   
Mw. E. van der Meer 
E. Michielsen (vanaf 17 juni 2016) 
J. Mulderij 
R. Mutsaers  
Mw. A. van Nunen  
G. Opdenoordt, voorzitter tot en met 30 september 2016  
Mw. M. Visser  
Mw. M. Willems, ambtelijk secretaris 

 
 
Ondernemingsraad België  
De Ondernemingsraad in België volgt de ontwikkelingen van de organisatie en haar medewerkers op de voet. In 2016 
vergaderde de raad tien keer met een normale agenda. Tevens was er twee maal een Economische Financiële Informatie-
vergadering (EFI). Het voorjaar stond onder andere in het teken van de voorbereidingen van de OR-verkiezingen die in mei 
zijn gehouden. Verder werden elke maand de kerncijfers en de personeelsbewegingen besproken. De OR bekeek vier maal 
de kwartaalcijfers en de jaarcijfers van 2016 tijdens de EFI-vergaderingen. Er is onderhandeld over verhogingen van e-
maaltijdcheques voor bepaalde groepen van het personeel (verzekeringen en holding). Ook bracht de OR advies uit over 
het salarisbeleid en de snellere uitbetaling van al onze medewerkers. Dit advies is door het management overgenomen. 
Verder boog de OR zich over enkele kleinere reorganisaties binnen het bedrijf. 
 
In samenwerking met het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkvloer is onderzoek gedaan naar het psycho-
sociale welzijn van de medewerkers. Het ging onder andere over werkdruk, pesten op de werkvloer en seksuele intimidatie. 
Hieruit volgde een project betreffende de meer- en overuren van de medewerkers van Verzorging. 
 
Kortom, in 2016 deed de OR België er alles aan om het welzijn van de medewerkers centraal te stellen zonder daarbij de 
economische aspecten van het bedrijf uit het oog te verliezen. 
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u Samenstelling Ondernemingsraad België 
 
Werkgeversafvaardiging: 

 
Effectieve leden: 
J. van der Putten (voorzitter) 
L. Verstraete 
 
Plaatsvervangende leden: 
W. Vermeiren (plaatsvervangend voorzitter) 
G. Hanciaux 

 
Werknemersafvaardiging: 

 
Effectieve leden: 
Bedienden 
Mw. M. Verhoeven (ACV) 
A. Floréal (ACV) 
J. Chapa (CGSLB) 
 
Kaderleden 
K. de Buck (ACV) 

 
Plaatsvervangende leden: 
Bedienden 
J. Charpentier (CGSLB) 
 
Kaderleden 
R. Bulcke (ACV) 
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u Onze omgeving 
 
 
Wij zijn altijd trouw gebleven aan onze coöperatieve wortels. Maar DELA is ook altijd in staat gebleken 
om op tijd de bakens te verzetten en zich  aan te passen aan nieuwe omstandigheden of waar 
mogelijk het voortouw te nemen en nieuwe wegen in te slaan. We beseffen dat snel inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen alleen maar belangrijker is geworden.  
 
Hoge drempels voor diegenen die dat het hardst nodig hebben 
Het aantal nieuwe uitvaartverzekeringen dat in Nederland wordt afgesloten, neemt af. Steeds vaker kiezen Nederlanders 
ervoor om online af te sluiten. Daarom hebben we afgelopen jaren het online kanaal versneld verder uitgebouwd. Dit 
verstevigde ons marktaandeel in de verkoop van nieuwe polissen behoorlijk. Daar zijn we uiteraard blij mee. Maar er zijn 
ook zorgen. Landelijk onderzoek geeft aan dat één op de zes huishoudens kampt met betalingsachterstanden. We zien dat 
mensen met een minimum inkomen hun uitvaart minder vaak verzekeren (30 procent minder ten opzichte van 2013). Als 
gevolg van wetgeving (Bgfo 3 ingevoerd op 1 januari 2013) moeten de  kandidaat-verzekerden separaat advies- en 
distributiekosten betalen. De omvang hiervan, die bepaald is door de nieuwe richtlijn, wordt als hoog ervaren. Wanneer de 
kandidaat-verzekerde gebruik maakt van face-to-face contact betaalt hij zeven tot vijftien keer meer advies- en 
distributiekosten, dan wanneer hij kiest voor online afsluiten. De kanaalkeuze van de klant lijkt hierdoor gestuurd te 
worden, hetgeen wij geen goede ontwikkeling vinden. Zelfs als geen verzekering wordt afgesloten, volgt een rekening voor 
advieskosten. Dit is moeilijk te begrijpen als het om een eenvoudige uitvaartverzekering gaat. Ook hier worden mensen 
met een laag inkomen het hardst geraakt. Terwijl juist bij families zonder enige financiële buffer een uitvaartverzekering - 
die op maandbasis ergens tussen de €15 en €20 kost voor een jong gezin met twee kleine kinderen - van toegevoegde 
waarde is. Gezinnen met lage inkomens of financiële problemen voelen zich onzeker en willen graag advies, maar kunnen 
daarvoor direct bij het afsluiten geen honderd euro (gemiddeld adviesbedrag) vrijmaken. Deze onnodige drempel heeft 
maatschappelijk ongewenste gevolgen. Wij worden hierin gesteund door bewindvoerders die bij schuldsanering bewust de 
uitvaartverzekeringen in stand houden of zelfs opnieuw sluiten. In 2016 hebben wij dit maatschappelijke probleem 
aangekaart via de media en in gesprekken met belangrijke stakeholders. In 2017 brengen wij dit probleem onder de 
aandacht van de politiek in Den Haag. 
 
En-bloc clausules: acceptabel o f niet?  
In veel levensverzekeringen zitten zogenaamde ‘en-bloc clausules’. Daarmee kunnen polisvoorwaarden eenzijdig aangepast 
worden door de verzekeraar. Deze clausules worden als zeer klantonvriendelijk gezien en in productvergelijkingen door 
consumentenorganisaties negatief gewaardeerd. Wij zien dat anders. Vanuit de solidariteitsgedachte van onze coöperatie is 
een en-bloc clausule naar onze mening bij langlopende levensverzekeringen onontbeerlijk. Er kunnen zich altijd onvoorziene 
omstandigheden voordoen die het nakomen van de verplichtingen in gevaar brengen. Er kan zonder deze clausule ook een 
oneerlijke situatie ontstaan tussen leden die al lang bij ons zijn en nieuwe. Bij DELA hebben wij verzekerden in de boeken uit 
1937, het jaar van onze oprichting. De leden van het eerste uur hebben precies dezelfde polisvoorwaarden als het kind dat 
gisteren op een polis werd bijgeschreven. Dat kan doordat wij in de loop der tijd meerdere keren de en-bloc clausule hebben 
gehanteerd, om de polis aan te passen aan de nieuwe mogelijkheden en eisen van de tijd.  
 
In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen om al onze leden vanaf 1 januari 2017 de mogelijkheid te geven hun 
uitvaartverzekering af te kopen of premievrij te maken. In totaal voor zo’n 1,4 miljoen polissen met bijna 3 miljoen 
verzekerden. Deze aanpassing is zorgvuldig voorbereid en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Onze leden 
hebben het laatste woord bij wijziging van polisvoorwaarden. Solidariteit is de basis van onze coöperatie. Bij DELA dragen 
we zowel elkaars lusten als elkaars lasten.  
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De uitdagingen van digital isering en globalisering 
Waar in vele Europese landen – ook in Nederland en België – samenlevingen uiteen worden gedreven en er 
buitenproportioneel aandacht wordt besteed aan immigratie- en vluchtelingenvraagstukken, ervaren wij dat er juist 
behoefte is aan het slaan van nieuwe bruggen om de uitdagingen van digitalisering en globalisering het hoofd te bieden. 
De digitale informatie- en communicatietechnologie raakt vele facetten van het dagelijks leven. Het grijpt overal op in. Ze 
creëert legio mogelijkheden, maar zorgt ook voor ingrijpende veranderingen die mensen onzeker en bang maken.  Veel 
“witte boorden werk” verdwijnt, computers, systemen en robots rukken op om taken over te nemen en werkprocessen 
grondig te veranderen. En ook al gaat het er telkens om de dienstverlening beter te maken, het proces vereist een enorm 
aanpassingsvermogen. Bovendien mag niet vergeten worden dat als alles transparant wordt, mensen niet meer kunnen 
schuilen achter hun eigen illusies en dromen. Wat voor hen waar en van waarde was, lijkt uiteen te spatten. Dan is de 
terugtocht naar de eigen vertrouwde kring een aantrekkelijk alternatief. We mogen dit niet onderschatten. Als werkgever én 
als coöperatie met een bijzonder grote achterban beseffen wij dat we moeten werken aan draagkracht om het tempo van 
veranderingen bij te kunnen houden. Ook hier geldt weer dat gewerkt moet worden aan solidariteit, ongeacht rang of 
stand, ongeacht opleidingsniveau en ongeacht leeftijd. 
 
Reputatie 
DELA heeft in de afgelopen decennia een goede reputatie opgebouwd. Ook geniet DELA een grote algemene bekendheid. 
Onze reputatie wordt bepaald door alles wat we met elkaar laten zien, zeggen en doen. Het is ons dagelijks gedrag dat 
voor het vertrouwen zorgt. Een goede reputatie is voor ons van essentieel belang, aangezien het bestaansrecht van DELA 
als financiële dienstverlener om vertrouwen draait.  
 
Periodiek volgen wij de ontwikkeling van onze reputatie. We doen dit aan de hand van de RepTrak-methodiek. Dit is een 
wereldwijd gebruikt reputatie-onderzoek ontwikkeld door de Erasmus Universiteit en het Reputation Institute. We meten 
het gevoel dat mensen bij DELA hebben (pulse) en de aspecten waarop dit gevoel is gebaseerd (aanjagers van reputatie). 
In het verslagjaar is onze reputatie verder verstevigd. Onze reputatiescore bij het algemeen publiek is uitgekomen op 73. 
Dit houdt ons in de top van financiële instellingen met een goede reputatie. De reputatie onder leden bleef met een score 
van 81 erg hoog en is iets om trots op te zijn. Onze ambitie is die op minimaal 80 te houden. Onze reputatie onder niet-
leden ontwikkelt zich gestaag. De score in 2016 kwam uit op 65 (ten opzichte van 63 in 2015). Onze producten en 
dienstverlening maken ook bij niet-leden positief het verschil. Minder zichtbaar zijn onze maatschappelijke inspanningen. 
Ook daarvan blijkt uit de meting dat we in 2016 een stap in de goede richting hebben gezet. Onze campagne “Wat je 
meegeeft, is wat je straks achterlaat" heeft daaraan zeker bijgedragen.  
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u Onze maatschappelijke    
    verantwoordelijkheid 
 
 
Coöperatie DELA richt zich op de continuïteit van het leven en wil dat haar klanten de toekomst zo 
zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Daarom willen we onze wereld op een gelijkwaardige of 
zelfs betere manier achterlaten voor de huidige en toekomstige generaties. De impact op het milieu 
willen we terugbrengen, zowel die van onze eigen organisatie als van de uitvaarten die wij regelen. 
Tegelijkertijd kijken we waar we met onze kennis en specialismen nieuwe maatschappelijke domeinen 
kunnen betreden. 
 
Groene uitvaart  
In 2030 willen we de kennisspecialist zijn in de uitvaartbranche en marktleider in klimaatneutrale uitvaarten. Ons doel voor 
de middellange termijn (2025) is een reductie van de CO2-uitstoot met de helft ten opzichte van 2014. Eén van de eerste 
stappen is een besparing van energie in onze eigen activiteiten. We analyseerden hiervoor ons energiegebruik in de 
uitvaartcentra en crematoria. Er zijn slimme meters geplaatst waardoor we beter kunnen sturen op energieverbruik. 
Hierdoor reduceerden we onze CO2-uitstoot al met 13% ten opzichte van 2014.  
 
Als eerste landelijke speler in de uitvaartbranche tekende DELA in het najaar van 2016 een toetredingsovereenkomst met 
GreenLeave. Deze stichting richt zich op de bevordering van duurzaamheid in de uitvaartbranche. De ondertekening is 
voor ons het startschot om aan alle toetredingseisen van GreenLeave te gaan voldoen. Zo moeten GreenLeave-leden 
bewezen duurzame producten in de volle breedte van hun assortiment actief aanbieden. De toetredingseisen gaan niet 
alleen over vermindering van onze footprint, maar ook over goed werkgeverschap, ondersteuning van maatschappelijke 
initiatieven en bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg. Aan de meeste eisen voldoen we al. De overige realiseren we in 2017.  
 
Alternatieven voor l i jkbezorging 
De ontwikkeling van (duurzame) alternatieven voor cremeren en begraven komt in een stroomversnelling. Er is in 
Nederland behoefte aan alternatieven bij een breed publiek. Daarom werkt de uitvaartwereld aan nieuwe technieken zoals 
resomeren (techniek waarbij loog wordt gebruikt) en cryomeren (vriesdroogtechniek). DELA onderzoekt een 
milieuvriendelijke optie voor lijkbezorging, die door de piëteitsvolle werkwijze ook geschikt is voor toepassing op grote 
schaal: ecoleren. Deze nieuwe techniek zet het lichaam van de overledene om in een inactief biologisch poeder. In 
vergelijking met cremeren is voor ecoleren minder energie nodig, onder meer omdat de energie die tijdens het proces 
vrijkomt direct wordt hergebruikt. De uitstoot van typische uitvaartafvalstoffen, zoals kwik, amalgaam en formaldehyde 
wordt gereduceerd en ook pathogene stoffen en resten van medische stoffen worden geneutraliseerd.  
 
DELA is in gesprek over een samenwerking met het Ierse bedrijf EcoLegacy dat de nieuwe techniek ontwikkelt. 
Tegelijkertijd streven we naar samenwerking met andere uitvaartondernemingen om gezamenlijk meerdere alternatieve 
vormen van lijkbezorging te verkennen. 
 
Waardige oude dag 
DELA heeft in de afgelopen decennia steeds grotere cirkels getrokken rondom de dienstverlening bij uitvaarten. We willen 
als coöperatie steeds meer kunnen betekenen in het leven van onze leden. Zo richten wij ons met nabestaandenzorg op 
het verder helpen van leden in de periode na de uitvaart. Onze notarisservice en hulp bij voogdij en bij schenken 
voorkomen problemen na een overlijden door ze juist bij leven goed te regelen. We zien de waardigheid van de oude dag in 
onze samenleving in het gedrang komen. Ouderen op hoge leeftijd wonen vaker en langer zelfstandig thuis. Een groot deel 
van hen ervaart beperkingen in het dagelijks handelen. Veel leden krijgen daarmee te maken. Coöperatie DELA wil ze 
helpen zich thuis en veilig te voelen in hun leefomgeving.  
 
Om erachter te komen of en wat wij kunnen betekenen voor een waardige oude dag, hielden we in 2016 onder leden een 
enquête en een stakeholderdialoog. Duidelijk werd dat financiële zekerheid, goede woon- en leefomstandigheden, 
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gezondheid en een sociaal netwerk belangrijk zijn. Deze uitkomsten gebruiken we om in de komende periode nieuwe 
producten en diensten te ontwikkelen.  
 
Duurzame bedri j fsvoering 
Het fundament van ons MVO beleid in Nederland richt zich op het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Behalve om 
het verkleinen van onze footprint gaat het om duurzaam en goed omgaan met onze mensen en om maatschappelijk 
verantwoord beleggen.  
 
In 2021 willen we vijftig procent CO2-reductie realiseren voor onze kantoren, leaseauto’s, zakelijk verkeer en woon-werk 
verkeer ten opzichte van 2014. In 2016 realiseerden we 5% reductie. Voor het kantoor van DELA Vastgoed installeerden we 
in 2016 energiezuinige lampen en in totaal 54 zonnepanelen. Deze panelen leveren naar verwachting een kwart van het 
jaarlijkse verbruik van het kantoor op. Het kantoor heeft nu energielabel A.  
 
Verder willen we in 2020 de helft minder papier gebruiken dan in 2015. We stelden een papierbesparingsplan op gericht op 
bewuster printen en het digitaliseren van onze processen. In 2016 was het papierverbruik al met 8% verminderd door 
bewustwording bij medewerkers.  
 
DELA goededoelenfonds 
Met het thema “Onbeperkt!” roept ons goededoelenfonds mensen met een beperking op om als vrijwilliger iets goeds te 
doen voor een ander. Dat heeft geleid tot ruim driehonderd aanvragen van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of 
psychische beperking in 2016. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015. Met de inzet van hun kwaliteiten en talenten 
hielpen zij anderen.  
 
Op de Supportbeurs vroeg het goededoelenfonds aandacht voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Op deze 
beurs, voor mensen met een fysieke beperking, kregen de deelnemers de kans om hun initiatief toe te lichten (pitchen) 
voor een jury. Bijna negentig mensen waagden de stap naar het podium.  
Alle deelnemers kregen een prijs, variërend van 100 tot 1000 euro.  
 
Ook werd op de Supportbeurs een prijs uitgereikt voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets 
goeds doet voor de samenleving. Deze prijs - de eerste Gouden Venus van Milo – is door DELA in het leven geroepen en 
bedacht door Marc de Hond (cabaretier) die ook ambassadeur is van het goededoelenfonds.  
 
Als resultaat van een intensieve campagne op sociale media brachten meer dan 39.000 belangstellenden hun stem uit op 1 
van de 100 genomineerden. Uiteindelijk gingen de meeste stemmen naar Roos Prommenschenckel. Ze ontving behalve de 
eerste Gouden Venus van Milo ook € 10.000. Dat bedrag komt ten goede aan haar Foundation waarmee zij zich inzet voor 
een betere toegankelijkheid van treinen voor mensen met een beperking. 
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u Onze vooruitzichten 
 
 
Wij blijven groeien, zowel in leden als in omzet. Dat maakt onze coöperatie sterker. De kern van onze 
dienstverlening – het verzekeren en verzorgen van uitvaarten – blijven wij in een ruime context 
plaatsen. Wij maken een begin met een verdere internationale expansie en zullen nieuwe domeinen 
verkennen, vooral op het gebied van zorg voor ouderen. De operationele resultaten zullen verder 
verbeteren mede door structurele kostenbesparingen. In 2017, een jubileumjaar vanwege ons 
tachtigjarig bestaan, leggen wij de focus op het sterker en wendbaarder maken van onze coöperatie. 
Dit vraagt om draagkracht en een gezamenlijke inspanning van alle collega’s.  
 
Lage rente,  lage inflat ie 
Ofschoon het dieptepunt voorbij lijkt, gaan we vooralsnog uit van een aanhoudende lage rentestand, waarbij de inflatie in 
de uitvaartkosten ook historisch laag blijft. Onze solvabiliteitspositie is robuust en kan veel hebben. Daarnaast spraken wij 
in 2016 met onze leden een nieuw winstdelingssysteem af waarbij de kracht van de coöperatie optimaal benut wordt. 
Lusten en lasten worden in dit systeem keurig verdeeld. De beleggingsopbrengsten en opgebouwde buffers komen ten 
goede aan de waardevastheid van onze verplichtingen, maar wanneer de rentestand te laag is, vragen wij een extra bijdrage 
van onze leden in de vorm van meer premie. Gezien de aanhoudende lage rentestand en de onzekerheden met betrekking 
tot de politieke en economische ontwikkelingen is het lastig om een uitspraak te doen over onze financiële vooruitzichten. 
In ons basisscenario gaan we uit van een beleggingsrendement van 5 % en een uitvaartinflatie van maximaal 2%. 
 
Doorzetten met FIT programma 
Het kostenbesparingsprogramma ligt op koers. Medio 2017 verwachten wij € 17 miljoen per jaar aan structurele 
besparingen in Nederland te realiseren. Dat is ruim 7% van de totale kosten. Vanwege de vele noodzakelijke IT-
inspanningen houden we qua realisatietermijn nog een slag om de arm, maar het uiteindelijke doel verandert niet. In 
België start een soortgelijk programma om ruim € 5 miljoen te besparen. 
 
Gespreide groei  
Omzetgroei verwachten wij vooral in het verzekeringsbedrijf. In België gaan we ervan uit dat de goede netto aanwas van de 
afgelopen jaren aanhoudt. In Nederland verwachten wij wat meer uitvaartverzekeringen en spaarverzekeringen te verkopen. 
De sterke groei van de afgelopen jaren in overlijdensrisicoverzekeringen is vanwege toenemende concurrentie en een 
afnemende vraag naar hypotheken moeilijk vol te houden. Door de veranderende bevolkingssamenstelling zijn de 
groeimogelijkheden in het uitvaartbedrijf beperkt in zowel Nederland als België. Voor België komt daarbij dat we uit 
efficiency-overwegingen het aantal locaties terugbrengen wat ten koste zal gaan van omzet. Dit zal ook enige impact 
hebben op de personele bezetting.  
 
Wendbaar,  weerbaar en waarachtig  
Om tijdig te kunnen inspelen op de snelle en opeenvolgende ontwikkelingen in onze omgeving, blijven wij onze 
wendbaarheid verder ontwikkelen. Door alle digitale veranderingen weet niemand hoe de wereld er over vijf tot tien jaar 
uitziet. Daarom moeten we alert zijn, ons snel kunnen aanpassen en waar mogelijk vooruitlopen. Al die veranderingen 
vragen veel van de organisatie en individuele medewerkers. We zijn er voor elkaar en laten elkaar niet in de steek. We gaan 
de weerbaarheid van onze mensen vergroten, zodat we collectief en individueel tegen een stootje kunnen. We zorgen 
dat de kern van onze cultuur, waar het écht om draait, overeind blijft. We blijven waarachtig en zullen met onze 
vernieuwde troeven het verschil blijven maken: ’coöperatie’, ‘warm en welkom’, ‘met raad en daad’, ‘voor eenieder 
passend’ en ‘betrouwbaar’.  
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Corporate Governance 
 
 
Good Corporate Governance gaat over zorgvuldig bestuur, adequaat toezicht en transparante 
verantwoording. Een belangrijk aspect daarvan is het vinden van een goed evenwicht tussen 
ondernemerschap, controle en risicobeheersing. Bij DELA organiseren we onze activiteiten vanuit een 
visie die gericht is op de belangen van onze leden op lange termijn. De risico’s die daarmee gepaard 
gaan, houden we zorgvuldig in het oog.  
 
De kracht van DELA is vooral gelegen in een open dialoog met alle stakeholders. Deze sterkte is gebaseerd op de diep 
gewortelde cultuur van de organisatie en de kwaliteit van een integere bedrijfsvoering. In dit hoofdstuk over corporate 
governance komt als eerste het pre-advies van de Raad van Commissarissen aan de orde, gevolgd door het verslag van de 
Raad van Commissarissen. Daarna wordt beschreven wat in 2016 op de agenda stond van de Algemene Vergadering en 
welke besluiten de leden hebben genomen. Meer informatie over de (plaatsvervangende) leden van de Algemene 
Vergadering, de ereleden, de leden van Raad van Commissarissen en het bestuur volgen daarna.  
 
Bedri j fsvoering 
De coöperatie wordt geleid door een bestuur met een voorzitter en twee bestuurders. Samen besturen zij de coöperatie en 
beheren haar vermogen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering over de wijze waarop zij de 
organisatie leidt. De Raad van Commissarissen ziet toe op de wijze waarop DELA wordt bestuurd. Het bestuur is steeds 
gehouden de voorafgaande goedkeuring te vragen zowel aan de Raad van Commissarissen als aan de Algemene 
Vergadering voor die besluiten die staan genoemd in de statuten van de coöperatie. Met dit besturingsmodel is een 
deskundige en evenwichtige bedrijfsvoering met adequate checks and balances gewaarborgd. 
 
Preadvies 
Aan de Algemene Vergadering van DELA Coöperatie te Eindhoven: 

 
Separaat biedt de Raad van Commissarissen u het jaarverslag over 2016 aan. Het jaarverslag bestaat uit het verslag van het 
Bestuur, de jaarrekening en de overige gegevens, waaronder opgenomen de goedkeurende controleverklaring en de 
actuariële verklaring. De jaarrekening is door het Bestuur opgesteld en wij stellen u voor de jaarrekening conform de 
voorgelegde stukken vast te stellen en daarmee de leden van het Bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid 
gedurende het verslagjaar. Voorts verzoeken wij u de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor 
het gehouden toezicht. 
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u Verslag Raad van Commissarissen 
 
 
Ontwikkelingen in 2016 
De doelstellingen die voor 2016 waren geformuleerd, zijn grotendeels gerealiseerd. De groei bij het verzekeringsbedrijf is 
over de volle breedte goed. De beoogde groei van het premie-inkomen is ruimschoots behaald en de groei in aantallen 
verzekerden ook. De resultaten zijn mede te danken aan de hoge productie van de overlijdensrisicoverzekering. Daarbij zijn 
de marktaandelen van de verschillende producten hoog. De omzet bij uitvaartverzorging is lager dan begroot uitgekomen. 
De stijging van het sterftecijfer was minder dan verwacht en het marktaandeel is kleiner geworden. De stijging van de 
gemiddelde uitvaartkosten is lager uitgekomen dan begroot. Dit is gunstig voor de leden omdat dit de premiestijging 
beperkt en gunstig voor het exploitatieresultaat omdat er minder beschikbaar gesteld dient te worden voor winstdeling. 
Het begrote operationele resultaat is, mede dankzij het programma voor structurele kostenbesparing, gerealiseerd. De 
nettowinst over 2016 is hoog. Dit is het resultaat van de hoge beleggingsopbrengsten in combinatie met de lage 
uitvaartinflatie en de navenant lagere winstdeling. De groei, kostenbeheersing en de nettowinst zien er derhalve goed uit. 
De solvabiliteit is vanwege de lage rentestand gedaald. De solvabiliteit zit echter nog ruim boven de norm en de Raad van 
Commissarissen constateert in zijn toezicht dat DELA adequate maatregelen treft om de solvabiliteit op peil te houden.  
 
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen 
Tijdens het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen op continue basis toezicht gehouden op en advies uitgebracht 
aan het Bestuur. In 2016 belegde de Raad van Commissarissen met het Bestuur zes reguliere vergaderingen. Zoals 
gebruikelijk vonden daarnaast twee vergaderingen plaats met de Algemene Vergadering. Gedurende het jaar is regelmatig 
contact geweest tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van het Bestuur. Ook heeft een 
vergadering plaatsgevonden waarin de groeistrategie aan de orde is geweest. In het licht van de groeistrategie en het 
jaarplan is tevens uitgebreid gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de groeistrategie wordt hier 
nadrukkelijk rekening mee gehouden en binnen het jaarplan betreft het een van de speerpunten. De Raad van 
Commissarissen vergaderde twee keer met de Vertrouwenscommissie. Verder hebben de commissarissen ieder een of 
meer vergaderingen van de Nederlandse Ondernemingsraad met de Bestuursvoorzitter bijgewoond. De Raad van 
Commissarissen hield toezicht op het algemeen beleid van DELA en de aan haar gelieerde ondernemingen in Nederland 
en België. De doelstellingen voor 2016, de strategische projecten en de voortgang daarvan werden iedere vergadering 
besproken. Het programma voor structurele kostenbesparing heeft de benodigde aandacht gekregen in de vergaderingen. 
Ook de ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing waren een terugkerend onderwerp.  
 
Verder is in 2016 veel aandacht besteed aan de beleidswijzigingen van het DELA UitvaartPlan. Belangrijk hierbij was het feit 
dat afkoop en premievrij maken mogelijk zijn gemaakt voor alle verzekerden met het UitvaartPlan. Ook de wijzigingen in 
de winstdelingssystematiek waren een onderwerp dat de belangstelling van de Raad van Commissarissen had. Hiervoor is 
een extra bijeenkomst belegd waarin de methodieken en scenario’s uitvoerig zijn doorgrond. In december stond zoals elk 
jaar de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) op de agenda van de Raad van Commissarissen. Ook is aandacht 
geweest voor de ontwikkelingen in het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank en aan 
ontwikkelingen in wet- en regelgeving. In elke vergadering zijn verder de ontwikkeling van de financiële resultaten en de 
beleggingsresultaten aan de orde geweest. In 2016 had de Raad van Commissarissen een gezamenlijke vergadering met de 
Beleggingsadviescommissie. Tijdens deze bijeenkomst werden de ontwikkelingen binnen beleggingen, waaronder de keuze 
voor de assetmix en de wijze waarop DELA maatschappelijk verantwoord belegd, en de visie van de 
Beleggingsadviescommissie hierop besproken.  
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De Raad van Commissarissen onderschrijft het principe dat de Raad van Commissarissen een zodanige samenstelling 
heeft dat zijn leden in staat zijn zich kritisch op te stellen en onafhankelijk te handelen ten opzichte van elkaar, het Bestuur 
en eventuele speciale belangen.  
 
Samenstelling van de Raad van Commissarissen: 
• Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter 
• Prof. mr. C.J.H. Jansen, plaatsvervangend voorzitter (afgetreden en herbenoemd op 28 mei 2016) 
• Drs. J.P. de Pender, secretaris 
• Mw. drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA 
• Prof. dr. J.J.A. Leenaars RA  
• C.P.V. van der Weg 
 
Binnen de Raad van Commissarissen van DELA wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de 
Raad, ook voor wat betreft de manvrouwverdeling van de zetels. Met de samenstelling zoals deze in 2016 was, meent de 
Raad van Commissarissen een goede invulling van kennis, ervaring en competenties binnen het gremium te waarborgen. 
 
Commissies 
De commissies van de Raad van Commissarissen bespraken een reeks onderwerpen waarover zij de Raad adviseerden. 
Het ging onder meer om de financiële resultaten, risicobereidheid en -beheersing, interne audit, het beloningsbeleid van de 
onderneming, de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de performance en remuneratie van het Bestuur. De 
Audit- en Riskcommissie kwam in 2016 vijf keer samen. Binnen deze commissie is in 2016 veel aandacht geweest voor de 
optimalisering van de werking van het risicomanagementsysteem. De Remuneratie- en Benoemingscommissie belegde in 
2016 drie reguliere vergaderingen. Het functioneren, de prestaties en de beloning van het Bestuur, het Directieteam en de 
leden van de Identified Staff zijn besproken. Ook zijn de uitgangspunten van het beloningsbeleid, de bijbehorende 
reglementen en de samenstelling van de Identified Staff aan de orde geweest.  
 
Samenstelling van de Audit- en Riskcommissie: 
Mw. drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA, voorzitter 
Drs. J.P. de Pender 
Prof. dr. J.J.A. Leenaars RA 
 
Samenstelling Remuneratie- en Benoemingscommissie: 
Dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter 
Prof. mr. C.J.H. Jansen 
C.P.V. van der Weg 
 
Remuneratie Bestuur 
De variabele beloning voor het Bestuur wordt vastgesteld aan de hand van financiële en niet-financiële resultaatgerichte 
afspraken, die zijn afgeleid van de langetermijnstrategie, de risicobereidheid, meerjarendoelstellingen en het jaarplan van 
DELA. Op basis van de door het Bestuur in 2016 geleverde performance heeft de Remuneratie- en Benoemingscommissie 
voorgesteld aan de Raad van Commissarissen om variabele beloning toe te kennen. De Remuneratie- en 
Benoemingscommissie heeft zich hierbij laten adviseren door de Commissie Governance Beloningsbeleid en de Audit- en 
Riskcommissie. De Raad van Commissarissen nam de voorstellen van de Remuneratie- en Benoemingscommissie over. 
 
Evaluatie van de Raad van Commissarissen 
In 2016 heeft de Raad van Commissarissen zijn functioneren geëvalueerd in een zelfevaluatie. Uit de evaluatie blijkt dat de 
Raad van Commissarissen goed functioneert. De betrokkenheid van de commissarissen bij DELA is groot. Dit komt mede 
tot uiting in het hoge aanwezigheidspercentage bij de vergaderingen en de gedegen voorbereiding die de commissarissen 
treffen. De voorzitter speelt daarin een constructieve rol. Het functioneren van de Audit- en Riskcommissie en de 
Remuneratie- en Benoemingscommissie is adequaat en zaken worden in de commissies gedegen voorbereid voor de Raad 
van Commissarissen. Het algemene beeld is dat de Raad complementair en pluriform is samengesteld. De Raad maakt 
een voldoende zorgvuldige en evenwichtige integrale afweging van belangen van alle betrokkenen bij DELA. De relatie 
tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen. 
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Permanente educatie 
De leden van de Raad van Commissarissen hebben in 2016 een educatieprogramma gevolgd. De voorzitter van de Raad 
van Commissarissen ziet toe op de aanwezigheid van het programma van permanente educatie voor de Raad van 
Commissarissen. Het programma heeft tot doel de deskundigheid op peil te houden en daar waar nodig te vergroten. De 
eerste sessie kende als onderwerp Solvency II. Tijdens de sessie is een overview gegeven van wat Solvency II betekent voor 
verzekeraars en voor DELA specifiek. Het standaardmodel van de SCR is aan de orde geweest en er is ingegaan op de 
risicomarge en wat deze voor DELA betekent. De tweede sessie ging over leiderschap en meer specifiek welke zaken van 
belang zijn bij het aantrekken van een bestuurder of directielid. Er is ingegaan op de verschillen tussen leiderschap en 
management en op de bright and dark side van leiders en welke consequenties dit met zich kan meebrengen. Beide sessies 
werden als waardevol ervaren en ze hebben verschillende nieuwe inzichten opgeleverd.  
De sessies waren plenair en alle commissarissen hebben eraan deelgenomen. 
 
Tot slo t 
De Raad van Commissarissen bedankt het Bestuur, het Directieteam DELA Nederland, het Managementteam DELA België 
en de overige medewerkers van coöperatie DELA voor hun inzet en betrokkenheid bij de belangen van de leden, 
verzekerden, klanten en overige belanghebbenden van coöperatie DELA. 
 
Eindhoven, 21 april 2017 
De Raad van Commissarissen 
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u Verslag van de Algemene Vergadering 
 
 
DELA is een coöperatie van meer dan drie miljoen leden en is in 1937 opgericht om een waardige 
uitvaart voor iedereen mogelijk te maken. Dat kan dankzij de gezamenlijke kracht van de leden. Leden 
van DELA bepalen samen de koers die DELA vaart. Polishouders en meeverzekerden van een DELA 
UitvaartPlan, DELA LeefdoorPlan en/of DELA CoöperatiespaarPlan zijn automatisch lid van de 
coöperatie. 
 
Bijeenkomsten 
Alle leden van DELA zijn onderverdeeld in 36 afdelingen. Elke afdeling wordt vertegenwoordigd door een lid en 
plaatsvervangend lid. Deze leden vormen de Algemene Vergadering. De leden - eventueel hun plaatsvervangers – komen 
enkele malen per jaar bijeen om de belangrijkste zaken die zich bij DELA voordoen te behandelen en daarover te adviseren 
of te beslissen. 
 
Januari  
In de vergadering van 16 januari 2016 werd een aantal nieuwe leden welkom geheten (met ‘leden’ worden ook de 
plaatsvervangende leden bedoeld). Deze leden zijn in het najaar van 2015 voorgedragen in de DELA Kroniek en op de 
website van DELA. Er werden geen bezwaren ingediend tegen de voordrachten, zodat de kandidaten werden verkozen. Zij 
zijn met veel enthousiasme gestart. In 2016 is vervolg gegeven aan de in 2015 begonnen geleidelijke vervanging van de 
leden in de Algemene Vergadering. Reden hiervoor is dat eind 2017 veel leden de Algemene Vergadering zouden moeten 
verlaten vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur van 16 jaar. Indien zo veel leden tegelijk de Algemene 
Vergadering verlaten, kan een kennisachterstand ontstaan en dat is niet goed voor de continuïteit van de coöperatie. 
Daarom vindt de vervanging geleidelijk plaats. Daartoe is een aantal leden twee jaar eerder afgetreden.  
 
In de vergadering werd verder aandacht besteed aan de begroting van 2016. Ook zijn de vergoedingen voor de Raad van 
Commissarissen en de leden van de Algemene Vergadering periodiek opnieuw vastgesteld. Verder stonden de 
voorgenomen beleidswijzigingen van het DELA UitvaartPlan op de agenda. Er is uitgebreid van gedachten gewisseld over 
het mogelijk maken van afkoop voor alle verzekerden en over de aanpassingen in de winstdelingssystematiek. Mede op 
basis van deze beraadslagingen zou het bestuur de voorstellen verder uitwerken. 
 
Mei 
In de vergadering van 28 mei 2016 werd de jaarrekening over 2015 vastgesteld en werd decharge verleend aan de leden van 
het Bestuur over het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht daarop. Op de 
agenda stond verder de besluitvorming over de beleidswijzigingen van het DELA UitvaartPlan, die in de vergadering van 
januari waren besproken. Het voorstel om afkoop en premie-vrijmaken van de uitvaartverzekering mogelijk te maken voor 
alle verzekerden is goedgekeurd, evenals het opnemen van de premiemaatregel in de voorwaarden. Verder is goedkeuring 
gegeven aan de nieuwe methodiek van winstdeling waarbij het bestuur mandaat heeft gekregen om de getalsmatige 
specificaties daarvan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – vast te stellen. Dit waren belangrijke 
besluiten voor het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf. In de vergadering stond verder de premie-aanpassing 
voor het DELA UitvaartPlan per 1 januari 2017 op het programma. De premie dient te worden verhoogd met de stijging van 
de uitvaartkosten, de zogenoemde indexatie, om de verzekering waardevast te houden. De Algemene Vergadering heeft dit 
deel van de premieverhoging goedgekeurd. Daarnaast heeft DELA de premiemaatregel moeten inroepen vanwege de lage 
rentestand. De premiemaatregel heeft tot gevolg dat de premie wordt verhoogd als de rente structureel lager is dan 2%. 
Een extra premieverhoging in verband met de backservice was niet nodig, omdat DELA volledige winstdeling kon 
toekennen. In de vergadering werd de heer prof. mr. C.J.H. Jansen voorgedragen door de Raad van Commissarissen voor 
herbenoeming vanwege het verstrijken van zijn eerste zittingstermijn van vier jaren. De Algemene Vergadering heeft de 
heer Jansen benoemd voor de tweede zittingstermijn. Tevens vond in deze vergadering een verkiezing voor de 
Vertrouwenscommissie plaats. Een lid van de Vertrouwenscommissie, mevrouw Tollenaar, trad af in verband met het 
rooster van aftreden en stelde zich opnieuw verkiesbaar. Mevrouw Tollenaar is opnieuw gekozen als lid van de 
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Vertrouwenscommissie. Tot slot werd in deze vergadering de zienswijze van de Ondernemingsraad ten aanzien van het 
kostenbesparingsprogramma FIT uiteengezet door de voorzitter van de Ondernemingsraad.  
 
Opleidingsprogramma 
In het najaar van 2016 heeft het jaarlijkse opleidingsprogramma plaatsgevonden voor leden van de Algemene Vergadering. 
Het programma is vanaf 2016 verplicht voor nieuwe leden, maar staat ook open voor zittende leden. 11 leden hebben 
deelgenomen aan het programma. Er zijn twee sessies georganiseerd. In de eerste sessie werden de volgende 
onderwerpen behandeld: 
• het verhaal van DELA en de governance; 
• begroting en jaarrekening; 
• risicomanagement. 
 
In de tweede sessie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
• verzekeringsproducten; 
• beleggingen; 
• uitvaartverzorging. 
 
Het opleidingsprogramma was succesvol. Er was een goede dialoog tussen de opleiders van DELA en de leden, en ook 
tussen de leden onderling. 
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u Personalia 
  
 

 
Achterhoek 
Mw. W. Ruesink-Orriëns Lid 
W. ten Hooven Plv 
 
Almelo, Enschede e.o. 
J. Mulstege Lid 
J.J.M. Brouwer Plv 
 
Amsterdam, Amstelveen, Flevoland 
W. Brons  Lid 
A. Prins Plv 
 
Arnhem en Z.O. 
Mw. M. van Zwam-Jagers Lid 
W. Ankersmit Plv 
 
Breda 
C.M. van Eersel Lid 
T.A.P. Herrings Plv 
 
Drenthe en N.W. Overijssel 
W.F.A. Vroom Lid 
W. Scheepstra Plv 
 
Eindhoven 
R.P.C. Libregts Lid 
Mw. A.C. van Gils-Dirks Plv 
 
Friesland, Groningen 
H.J.T. de Jong Lid 
J.S. Slager Plv 
 
Gebied om Breda 
J. Maas Lid 
L.A.M. Everts Plv 
 
Gebied om Eindhoven 
C.F.J. Geerts Lid 
T. Bergmans Plv 
 
Gebied om Rotterdam 
M.M.C. Gerritsen Lid 
J.A.M. Heppe Plv 
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Gebied om ‘s-Hertogenbosch, Maaskant 
P.J.M. van Oss Lid 
Drs. J.E.M. Slenter Plv 
 
Gebied om Tilburg 
A.F.M. Geerts Lid 
M.A.E. van den Boer Plv 
 
Helmond e.o. en Kempenland 
Mw. J. Beerens Lid 
Mw. D. De Hoon-Sanders Plv 
 
Land van Maas en Waal, Bommelerwaard 
A.M.J. van Rijswijk Lid 
J.G.J.M. Wennink Plv 
  
Langstraat, Land van Altena 
J.P.A.M. Willems Lid 
A.J. Brok Plv 
 

Maastricht, Zuid Limburg 
A.H.C. Nijpels Lid 
R.J.P. van der Burgt Plv 
 
Midden Meierij  
J.T.H.M. Schepers Lid 
H.J.J. van Gogh Plv 
 
Noord Holland Noord  
A. van Wieringen Lid 
R. de Graaf Plv 
 
Noord Holland West  
Mw. M.M. Scheen Lid 
C. Hoogland Plv 
  
Noord Limburg en Land van Cuyk  
F. Blok Lid 
A. Blok Plv 
 
Oostelijk Midden Limburg  
J.A.J. Smits Lid 
J. Zeelen Plv 
 
Oostelijke Mijnstreek  
E.E.T.M. Kalnenek (vanaf 01-06-2016)  Lid 
Vacature Plv 
  
Rijnstreek  
Mw. Ir. R.M.A.B. Ubachs Lid 
T.W.H. de Bruijn Plv 
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Roosendaal, Bergen op Zoom e.o. 
M.L.P.M. Valkenburg Lid 
A.T. Wiegeraad Plv 
 
  
Rotterdam  
A.J. Barbier  Lid 
Vacature Plv 
  
‘s-Gravenhage, Leiden e.o. 
J.M.M. Hoogstraaten  Lid 
Mw. A. Goes Plv 
  
‘s-Hertogenbosch, Vught  
Mw. Mr. L.M.F. Bonte Lid 
G. de Méris Plv 
 
Tilburg  
C.C.M. Libregts Lid 
Drs. A.C.L.M. Jacob FB Plv 
  
Utrecht Noord en Oost  
W.L.A. Meeder Lid 
L.G. Schimmel Plv 
  
Utrecht, Utrecht West, Het Gooi  
J.W.M. Schuurman  Lid 
Mw. I. Dijst Plv 
  
Veluwe  
Mr. J.P.  Arts Lid 
Mw. J.M. Spruijt Plv 
 
Westelijk Midden Limburg, Westelijke Mijnstreek  
D.L.A.M. Bindels Lid 
Vacature Plv 
  
Z.O. Brabant en Brabantse Peel  
K. Beket Lid 
F.J.J. Paumen Plv 
  
Zeeland  
Mw. J.M.E. Tollenaar-Will Lid 
R. Noët Plv 
  
Zuid Holland Zuid  
C.M.J. Mierop Lid 
Mr. A. Scheurwater Plv 
 
  
  

ERELEDEN 
Prof. Mr. F.H.J.J. Andriessen 
Mr. J.H. Blaauw 
Dr. J. Kremers 
J.A.G. Dirks 
Drs. A.J.M. Lauvenberg 
A.W.M. van de Zande 
Prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann 
F.H.J. Boons 
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Drs. E. (Edzo) Doeve (1956) 
Voorzitter Bestuur 
 
Edzo Doeve is in 2004 bij DELA gestart als voorzitter van het Bestuur van DELA Coöperatie U.A. Vanaf 1984 is hij 
verbonden geweest aan AMEV in verschillende (buitenlandse) functies, laatstelijk als lid van de Hoofddirectie van AMEV 
Verzekeringen N.V. Zijn opleidingen genoot hij in Groningen (kandidaats rechtsgeleerdheid en doctoraal geschiedenis) en 
in Italië en Washington D.C., U.S.A. waar hij zijn master of arts degree behaalde op de vakgebieden internationale politiek, 
internationale economie en financiële analyse. Binnen DELA richt Edzo Doeve zich als bestuursvoorzitter op het algehele 
beleid en meer specifiek op de coöperatie, besturing verzekeren en uitvaartverzorging, HRM, communicatie, MVO, internal 
audit, juridische zaken en compliance. 
 
 
Ir. J.A.M. (Jack) van der Putten (1959) 
Lid Bestuur en plaatsvervangend voorzitter 
 
Jack van der Putten heeft naast zijn studie bedrijfskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven ook een 
masteropleiding gedaan aan het Tias. Hij is zijn loopbaan gestart bij Delta Lloyd te Amsterdam. Vervolgens heeft hij 
diverse leidinggevende functies bekleed bij Interpolis. Sinds 1996 is hij werkzaam bij DELA. Eerst in de functie van 
directeur bij het uitvaartbedrijf en vervolgens als CEO van DELA België. In 2010 is Jack van der Putten benoemd tot 
bestuurder in het Bestuur van DELA Coöperatie. Binnen DELA heeft Jack van der Putten verder diverse portefeuilles, 
waaronder IT en Inkoop en hij heeft de operationele verantwoordelijkheid over het Klantencentrum. Ook is hij 
verantwoordelijk voor DELA België.  
 
 
J .L.R. (Jon) van Dijk RA (1957) 
Lid Bestuur en CFRO 
 
Jon van Dijk startte zijn loopbaan in 1976 bij Van Dien & Co (later PwC) Accountants, tegelijkertijd met het volgen van de 
accountantsopleiding bij het N.I.V.R.A. die hij in 1984 afrondde. In 1988 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven als 
financieel manager bij Kuipers Installaties B.V. Hij trad in 1994 bij DELA in dienst als directeur binnendienst. Binnen deze 
functie was hij onder meer verantwoordelijk voor Finance. Later werd deze functie aangeduid als financieel directeur. Sinds 
enige jaren is Jon van Dijk tevens verantwoordelijk voor de beleggingsportefeuille en in 2014 is hij toegetreden tot het 
bestuur van DELA Coöperatie als CFRO. Binnen het bestuur is Jon van Dijk verantwoordelijk voor finance, control, 
actuariaat, risicomanagement en beleggingen, waaronder de vastgoedorganisatie. 
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Dr. W.M. (Wim) van den Goorbergh (1948) 
De heer Van den Goorbergh is econoom en bankier. Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg en was 
daarna van 1971 tot 1980 aan deze instelling werkzaam bij de vakgroep Algemene Leer en Geschiedenis van de Economie. 
Van 1980 tot 2002 was hij werkzaam bij de Coöperatieve Rabobank in diverse leidinggevende functies, laatstelijk als 
plaatsvervangend voorzitter en CFO van de Raad van Bestuur. Sindsdien was en is hij actief als toezichthouder en 
bestuurder bij diverse ondernemingen en instellingen, zoals NIBC Bank, Bank Nederlandse Gemeenten en kenniscentrum 
LAVA. Hij is voorzitter van de Stichting Stabat Mater. Als lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (Commissie-
Maas) legde hij mede de basis voor de Code Banken. Sinds 2007 is de heer Van den Goorbergh lid van de Raad van 
Commissarissen van DELA. Hij vervult sinds de aanvang van het commissariaat het voorzitterschap van de Raad van 
Commissarissen. Tevens is hij voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.  
 
Prof. mr. C.J.H. (Corjo) Jansen (1961) 
De heer Jansen is sinds 1998 hoogleraar rechtsgeschiedenis en vanaf 2007 hoogleraar rechtsgeschiedenis en burgerlijk 
recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en 
promoveerde in 1987. Na zijn studie werkte hij als docent, hoofddocent en (bijzonder) hoogleraar aan de Universiteiten 
van Leiden, Groningen en Amsterdam. Daarnaast heeft de heer Jansen rechtsprekende ervaring. Van 2003 tot 2010 was hij 
verantwoordelijk voor de algemene en financiële gang van zaken binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Radboud Universiteit Nijmegen in de functie van decaan. Verder is de heer Jansen voorzitter van het dagelijks bestuur van 
het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs. Ook heeft 
hij zitting in redacties van diverse wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van rechtsgeleerdheid. De heer Jansen is 
lid van de Raad van Commissarissen van DELA sinds 2012. Zijn expertise binnen de Raad ligt op het gebied van human 
resource en remuneratie, governance, juridische aangelegenheden en compliance. De heer Jansen is sedert 1 juni 2015 
vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en hij is tevens lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.  
  
Drs. J.P. (Jan Pieter) de Pender (1954) 
De heer De Pender studeerde Engels aan de Universiteit van Nijmegen en werkt sinds 1977 in het onderwijs. Van 2008 tot 
2016 was hij directeur van de afdeling vwo en tweetalig vwo aan De Nassau, een brede scholengemeenschap te Breda. 
Sinds augustus 2016 geeft hij weer een aantal uren les en ondersteunt hij bestuur en directie als beleidsmedewerker 
onderwijs en organisatie. Daarnaast vervult hij diverse bestuursfuncties, met name in het verenigingsleven. Sinds 1985 is 
de heer De Pender verbonden aan DELA. Tot het aanvaarden van het commissariaat bij DELA is  hij van 1985 tot 2009 lid 
geweest van de Algemene Vergadering van DELA en heeft hij van 1998 tot 2009 in de Vertrouwenscommissie van DELA 
gezeten. De heer De Pender is sinds 2009 lid van de Raad van Commissarissen. Bij aanvang van zijn commissariaat is hij 
benoemd tot secretaris van de Raad. Naast het behartigen van de belangen van de leden van de coöperatie gaat zijn 
speciale aandacht uit naar riskmanagement en audit en is hij lid van de Audit- en Riskcommissie. 
 
Mw. drs. W.A.P.J. (Willemien) Caderius van Veen RA (1959) 
Mevrouw Caderius van Veen is interim-manager en bestuursadviseur. Zij studeerde Bedrijfseconomie en Accountancy aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van 1984 tot 2005 werkte zij bij Unilever in diverse leidinggevende functies op het 
gebied van procesveranderingen en ICT en als financieel manager/ controller. Daarna vervulde zij de rol van CFO/Group 
Controller bij Herman Jansen Nederland BV. Ook vervulde zij een aantal bestuursfuncties. Tevens is mevrouw Caderius 
van Veen actief als toezichthouder in de pensioenwereld, bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en 
Voedselvoorzieningshandel, bij het familiebedrijf Toorank en bij een woningcorporatie. en tot 2016 bij de Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Sinds 2014 is mevrouw Caderius van Veen lid van de Raad van 
Commissarissen van DELA. Binnen de Raad van Commissarissen richt zij zich specifiek op finance, riskmanagement, audit 
en IT. Zij is dan ook lid van de Audit en Riskcommissie en sinds 1 juni 2015 ook voorzitter van deze commissie. 
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C.P.V. (Van) van der Weg (1955) 
De heer Van der Weg is na zijn studietijd in 1974 bij de Douane gaan werken. Hij was daar gedurende 15 jaar in 
verschillende disciplines werkzaam en vervulde diverse managementfuncties. In die periode heeft hij tevens gestudeerd 
aan het Opleidingsinstituut Financiën voor Verificateur van ’s Rijksbelastingen. Na twee jaar als manager gewerkt te 
hebben bij de Keuringsdienst van Waren werd hij in 1991 directeur van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector. 
Daarnaast werd hij in 1998 statutair directeur van drie vennootschappen in vee-verzekeringen en kwaliteitscontroles. Dit 
bedrijf is uitgegroeid tot een bedrijf met 650 medewerkers met tevens een vestiging in België en Denemarken. De heer Van 
der Weg voert de directie van deze onderneming.  
 
Van 1998 tot 2005 was de heer Van der Weg lid van de Algemene vergadering van DELA en later ook van de 
Vertrouwenscommissie DELA. Vanwege een verhuizing werd het lidmaatschap beëindigd. Vanaf 2008 is de heer Van der 
Weg lid van de Raad van Toewijzing van het DELA goededoelenfonds. Sinds juni 2015 is de heer Van der Weg lid van de 
Raad van Commissarissen. Binnen de Raad gaat de aandacht van de heer Van der Weg uit naar het behartigen van de 
belangen van de leden van de coöperatie, naar de economische en beleidsvraagstukken, naar human resources en 
managementdevelopment en naar de marketing- en communicatieaangelegenheden. De heer Van der Weg is tevens lid 
van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.  
 
Prof. dr. J.J.A. (Hans) Leenaars RA (1952) 
De heer Leenaars studeerde Bedrijfseconomie aan de Hogere Economische School te Rotterdam en Accountancy via het 
NIVRA. Hij promoveerde in 1993. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan en heeft vele lezingen in 
binnen- en buitenland verzorgd. Van 1988 tot 2000 was hij lid van de Raad van Bestuur van de Robeco Groep. Na een 
tweejarig intermezzo als bestuursvoorzitter van SNS Reaal Groep werd hij in 2002 benoemd tot lid van de Raad van 
Bestuur van BNG, binnen welk gremium hij primair verantwoordelijk was voor treasury, funding en capital markets. De 
heer Leenaars was tevens voorzitter van BNG’s kredietcommissie.  
 
In 1993 en 1994 was de heer Leenaars vice-voorzitter van het Koninklijk NivRA. Hij houdt momenteel een aantal externe 
commissariaten. Sinds 1994 is de heer Leenaars verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Bestuurlijke 
Informatieverzorging. Sinds juni 2015 is de heer Leenaars lid van de Raad van Commissarissen van DELA. Binnen de Raad 
van Commissarissen richt hij zich specifiek op finance, beleggingen en riskmanagement. Hij is dan ook lid van de Audit- en 
Riskcommissie. 
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Colofon 
 
 
We zijn benieuwd wat u van ons jaarverslag vindt. We nodigen u uit om een reactie te geven via communicatie@dela.org 
  

mail:communicatie@dela.org
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Geconsolideerde jaarrekening 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming) 
 
 

 

x € 1.000 Ref.

ACTIVA

Immateriële vaste activa 5 100.343 112.575

Beleggingen 6
1. Onroerende zaken 1.315.669 1.373.572

579 714

1.610.815 1.427.845

1.860.833 1.624.329
206.135 216.879

7.989 13.321
47.535 27.203

243.519 108.796
5.293.074 4.792.659

Vorderingen
1. Overige vorderingen 7 98.844 190.064

98.844 190.064
Overige activa 8

73.672 85.198
24.895 26.665

3. Voorraden 2.234 2.848
100.801 114.712

Overlopende activa 9
1. Lopende rente en huur 1.993 1.299
2. Overige overlopende activa 12.350 12.484

14.343 13.783

Liquide middelen 114.253 79.103
5.721.658 5.302.895

2. Deelnemingen

Aandelen en andere niet-vastrentende 
waardepapieren

Beleggingen in liquide middelen
Andere financiële beleggingen

1. Onroerende zaken in eigen gebruik

Obligaties en andere vastrentende 
waardepapieren

31 december 2016 31 december 2015

Vorderingen uit andere leningen

2. Overige vaste bedrijfsmiddelen

Vorderingen uit hypothecaire leningen 

3. Overige financiële beleggingen
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Geconsolideerde balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming) 
 

  

x € 1.000 Ref. 31 december 2016 31 december 2015

PASSIVA

Groepsvermogen 11
Eigen vermogen 1.015.744 878.456
Aandeel derden 14 1.197 1.575

1.016.941 880.031

Voorzieningen 17 195.663 198.145
Technische voorzieningen 15 4.062.701 3.850.195
Langlopende schulden 18 145.627 134.367

19 300.726 240.157
5.721.658 5.302.895

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot: bovenstaande resultatenrekening is gebaseerd op het besluit  modellen jaarrekening. Aangez ien 
dit  model onvo ldoende inz icht geeft  in de afzonderl i jke bedri j fsactiviteiten Verzekeren en Verzorgen 
is op de vo lgende pagina een operationele resultatenrekening opgenomen die een beter inz icht geeft .  

x € 1.000 Ref. 2016 2015
€'000 €'000 €'000

Netto-omzet 21 520.076 492.027

Kostprijs van de omzet 24 353.598 329.323

Bruto-omzetresultaat 166.478 162.704

Verkoopkosten 28 35.117 37.398

Algemene reguliere beheerskosten 212.482 216.908
Incidentele beheerskosten 
(pensioendotatie) 25.000
Algemene beheerskosten 25 237.482 216.908

Som der kosten 272.599 254.306

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (106.121) (91.602)

Opbrengst beleggingen 22 330.613 107.459

Resultaat voor winstdeling en belasting 224.492 15.857

Winstdeling 15 31.237 54.618

Resultaat voor belastingen 193.255 (38.761)

Belastingen 36 (56.035) 9.906
Resultaat aandeel derden 68 (199)

Resultaat na belastingen 137.288 (29.055)
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Operationele resultaten verzekeraar en uitvaartverzorging 2016 

 

x € 1.000 Ref.

Verzekeraar

Baten:
Premieopbrengsten 21 399.569 367.090
Directe opbrengst beleggingen 22 196.067 192.915
Overige omzet 21 1.654 1.659
Totaal baten 597.290 561.664

Lasten:
Verzekeringstechnische lasten 26 362.436 334.036
Personeelskosten 27 49.228 45.701
Acquisitiekosten 28 35.117 37.398
Andere bedrijfskosten 29 27.646 23.500
Totaal lasten 474.427 440.635

Operationeel resultaat verzekeraar 122.863 121.029

Uitvaartverzorger

Baten:
Omzet uitvaartverzorging 21 234.593 235.939
Directe kosten uitvaartverzorging (106.902) (107.946)
Bruto marge 127.691 127.993

Lasten:
Personeelskosten 27 75.516 73.740
Andere bedrijfskosten 29 53.781 51.042
Financiële lasten 22 842 1.090
Totaal lasten 130.139 125.872

Operationeel resultaat uitvaartverzorger (2.448) 2.121

Operationeel resultaat 120.415 123.150

Overige baten en lasten
Indirect rendement beleggingen 22 144.222 (76.465)
Bijzondere baten 5.519 2.425
Bijzondere lasten (35.417) (22.377)
Gift DELA goededoelenfonds (687) (477)
Afschrijving handelsnamen (9.560) (10.399)

104.077 (107.293)

Resultaat voor winstdeling 224.492 15.857

Winstdeling 15 31.237 54.618

Resultaat voor belasting 193.255 (38.761)

Belastingen 36 (56.035) 9.906
Belang van derden 68 (199)

Resultaat na belasting 137.288 (29.055)

2016 2015
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x € 1.000 Ref. 2016 2015

Kasstroom uit operationele activiteiten
bedrijfsresultaat 13 137.288 (29.055)

aanpassingen voor:
afschrijving immateriële vaste activa 5 14.034 18.447
afschrijving vaste bedrijfsmiddelen 8 13.614 14.885
toevoeging technische voorziening 15 212.506 259.006

6 (201.106) (59.500)
mutatie overige voorzieningen 17 (2.482) (8.383)
mutatie voorraden 615 93
mutatie vorderingen 7 91.219 (73.403)
mutatie overlopende activa 9 (560) (10.826)
mutatie kortlopende schulden 19 60.569 52.592
mutatie financiële vaste activa 6 134 (38)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 325.831 163.817

investeringen en aankopen:
- in immateriële vaste activa 5 (1.802) (3.134)
- in deelnemingen 5 (110)
- in onroerende zaken 6 (70.434) (77.138)
- in geldleningen en effecten 6 (1.907.094) (1.594.981)
- in vaste bedrijfsmiddelen 8 (13.877) (12.221)
- in overige financiële beleggingen 6 (121.296) (275)

(2.114.503) (1.687.860)

desinvesteringen, aflossingen en verkopen:
- in immateriële vaste activa 5 -                 42
- in onroerende zaken 6 105.982 55.746
- in geldleningen en effecten 6 1.693.399 1.473.857
- in vaste bedrijfsmiddelen 8 13.559 980
- in overige financiële beleggingen 6 -                 33.258

1.812.940 1.563.884

(301.563) (123.976)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
mutatie minderheidsbelang (378) 199
mutatie langlopende schulden 18 11.260 9.790
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 10.882 9.989

Mutatie liquide middelen 35.150 49.830
Liquide middelen op 1 januari 79.103 29.273
Liquide middelen op 31 december 114.253 79.103

Totaal kasstroom uit investerings- en 
beleggingsactiviteiten

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

waardemutaties beleggingen gecorrigeerd 
voor latente belastingen
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Toelichting op de geconsolideerde balans  
en winst- en verliesrekening 

 
 

1 Algemene toelichting 
 

1.1 Activiteiten 
De activiteiten van DELA Coöperatie U.A. (‘DELA Coöperatie’), statutair gevestigd in Eindhoven Oude Stadgracht 1, KvK-
nummer 17012026, en haar groepsmaatschappijen (‘de Groep’) bestaan uit verzekeren en uitvaartverzorging. Deze 
activiteiten vinden plaats in Nederland en België.  
 
Verzekeringscontracten 
Verzekeringscontracten zijn die verzekeringspolissen die een significant verzekeringsrisico dragen. Dergelijke contracten 
kunnen tevens een financieel risico dragen. DELA Coöperatie kent verzekeringscontracten voor uitvaarten, 
overlijdensrisico en sparen.  
 
a. Uitvaartverzekeringen 
Uitvaartverzekeringen zijn te onderscheiden in uitvaartverzekeringen met periodieke premiebetaling en met betaling 
door middel van een eenmalige koopsom. Met deze verzekeringscontracten worden de kosten die samenhangen met 
uitvaarten gedurende een vaak langere periode verzekerd. Dit kan een uitkering in natura zijn of een uitkering in geld. De 
verzekeringsportefeuille bevat niet-winstdelende verzekeringscontracten, verzekeringscontracten met winstdelings-
rechten en contracten met een contractuele winstdeling. Dit kunnen zogenaamde overrentedelingen en technische 
winstdelingen zijn. Deze overrentedelingen en technische winstdelingen zijn verantwoord onder de technische 
voorzieningen. 
 
b. Overlijdensrisicoverzekeringen 
Overlijdensrisicoverzekeringen zijn verzekeringen met een eenmalige uitkering en praktische hulp wanneer de 
verzekerde voor de einddatum van de verzekering overlijdt.  
 
c. Spaarverzekeringen 
Met de spaarverzekering wordt op langere termijn een gegarandeerd kapitaal bij elkaar gespaard. Door winstdeling kan 
het gegarandeerde kapitaal hoger worden. Het gespaarde kapitaal is te gebruiken voor doelen tijdens het leven. Bij 
voortijdig overlijden wordt de poliswaarde met een verhoging van 10% uitgekeerd. De inleg kan bestaan uit periodieke 
premie, eenmalige stortingen en extra stortingen tijdens de looptijd.  

 
1.2 Consolidatie 
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van DELA Coöperatie, haar groepsmaatschappijen en 
andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding 
heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin DELA Coöperatie overheersende zeggenschap, direct of 
indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de 
financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële 
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, 
worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het 
groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. 
 
Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het desbetreffende belang proportioneel 
geconsolideerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een overeenkomst tot samenwerking de 
zeggenschap door de twee aandeelhouders gezamenlijk wordt uitgeoefend. 
 
Intercompanytransacties, intercompanywinsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groeps-maatschappijen 
en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op 
intercompanytransacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. 
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Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar 
nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van de Groep. Aangezien de winst- en 
verliesrekening over 2016 van DELA Coöperatie in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige 
jaarrekening volstaan met weergave van een beknopte winst- en verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 
BW. 
 
De in de consolidatie begrepen vennootschappen z i jn:  
 Gevestigd te Belang % 
DELA Holding N.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Vastgoedmanagement B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Vastgoed II B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Vastgoed B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Vastgoed Woningen B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Investments Belgium N.V. Antwerpen 100 
- DELA Hypotheken B.V.1) 2) Capelle a/d IJssel 100 
- Algemeen Belang Verzekeringen N.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Crematoria Groep B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
      - AB Crematorium DELA B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
      - DELAmondo Vastgoed B.V. 1) Eindhoven 100 
      - DELAmondo Klooster B.V. 1) Eindhoven 100 
- DELA Verzekeringen N.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Enterprises N.V. Antwerpen 100 
- Lilas Insurance N.V. Luik 100 
- DELA Uitvaartverzorging B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
- DELA Depositofonds B.V. 1) 2) Eindhoven 100 
     - DELA Uitvaartvervoer B.V. 2) Eindhoven 100 
     - UNC Holding B.V.  IJmond 50 
     - DELA Heerhugowaard B.V. 1) Eindhoven 100 
     - Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. Groningen 100 
     - Begraafbeheer B.V. Groningen 100 
- DELA Holding Belgium N.V. Antwerpen 100 
- Crematorium Brugge N.V. Antwerpen 100 
- Crematorium Hasselt N.V. Antwerpen 100 
- Crematorium Vilvoorde N.V. Antwerpen 100 
- Hainaut Crémation SA Bergen 60 
- DELA Funerals bvba Antwerpen 100 
- Dela Funeral Assistance 1 bvba Antwerpen 100 
   - Pompes Funèbres Liégeoises – Maison Bourgeois S.P.R.L. Beyne-Heusay 100 
   - Pompes Funèbres Duvivier S.P.R.L. Antwerpen 100 

 
1) Deze groepsmaatschappijen vormen samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. 
2) Voor deze groepsmaatschappijen is door DELA Coöperatie een zgn. 403'-verklaring afgegeven.  
 
Stichting DELA Depositary & Management (gevestigd te Eindhoven) wordt voor 100% in de consolidatie opgenomen 
gezien de overwegende zeggenschap. 
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Per 31 december is DELA Verzekeringen N.V. gefuseerd met DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. 
In 2016 zijn de volgende entiteiten aan de consolidatie toegevoegd: Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. (per 1 
januari 2016), Begraafbeheer B.V. (per 22 april 2016), DELAmondo Vastgoed B.V. en DELAmondo Klooster B.V. (beide 
per 16 november 2016). DELA Coöperatie heeft per 1 januari 2016 haar belang in Myosotis B.V. verkocht.  
  
Niet in de consolidatie betrokken deelnemingen: 
 Gevestigd te  Belang % 
- Société d'Étude et de Service pour la Crémation N.V. Charleroi  35 

 
1.3 Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van de Groep en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van 
betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het 
verschaffen van het inzicht.  
 
1.4 Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 
onderneming opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend in de betreffende onderneming. 
 
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is overeengekomen voor de verkrijging van de 
overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs verschilt 
van het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa (inclusief handelsnamen) en passiva dan wordt 
het verschil als goodwill aangemerkt. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie 
opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende 
zeggenschap wordt overgedragen en indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te vervreemden. 
 
1.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in 
vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per maandultimo. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 
ontvangen dividenden en huren, en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit 
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven 
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of 
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.  
 
1.6 Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur 
zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Deze schattingen zijn naar beste weten door het bestuur gemaakt, 
maar de daadwerkelijke uitkomsten kunnen uiteindelijk afwijken van die schattingen. 
 
De belangrijkste schattingen hebben betrekking op: 
• de actuele waarde van beleggingen; 
• de gehanteerde grondslagen voor de technische voorzieningen; 
• actuariële veronderstellingen betreffende de waardering van jubilea verplichtingen; 
• de waardering van de niet-technische voorzieningen. 
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1.7 Opmaken en vaststellen jaarrekening 
De jaarrekening 2016 is opgemaakt door het Bestuur op 21 april 2017. De opgemaakte jaarrekening wordt ter vaststelling 
voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van 20 mei 2017. De jaarrekening 2015 is in de Algemene Leden 
Vergadering van 28 mei 2016 conform voorstel vastgesteld. 
 
 
2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 
 

2.1 Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 
Alle bedragen luiden in duizenden euro’s, tenzij anders is aangegeven. De in deze jaarrekening tussen haakjes 
opgenomen getallen zijn negatief. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten tenzij 
anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 
 
2.2 Vreemde valuta 
Functionele valuta 
De posten in de jaarrekening van de groepsmaatschappijen worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de 
economische omgeving waarin de groepsmaatschappij voornamelijk haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele 
valuta). De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s; de euro is de functionele en presentatievaluta 
van DELA Coöperatie. 
 
Transacties,  vorderingen en schulden 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 
transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en 
verliesrekening.  
 
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta, worden omgerekend 
tegen de wisselkoers op de transactiedatum (of de benaderde koers). 
 

2.3 Herverzekeringscontracten 
Met herverzekeraars afgesloten contracten uit hoofde waarvan DELA Coöperatie wordt gecompenseerd voor verliezen op 
uitgegeven verzekeringscontracten, worden aangemerkt als gegeven herverzekeringscontracten.  
 
Afgesloten verzekeringscontracten waarbij de contracthouder een andere verzekeraar is, worden aangemerkt als 
ontvangen herverzekeringscontract.  
 
Herverzekeringspremies, provisies en uitkeringen evenals technische voorzieningen voor herverzekerings-contracten 
worden op dezelfde wijze verantwoord als de directe verzekeringen waarvoor de herverzekeringen zijn afgesloten. Het 
aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen en de uitkeringen waartoe DELA Coöperatie uit hoofde van 
haar herverzekeringscontracten gerechtigd is, worden in mindering gebracht op de bruto technische voorzieningen. De 
kortlopende vorderingen op herverzekeraars zijn opgenomen onder de vorderingen. Deze vorderingen zijn afhankelijk 
van de verwachte claims en uitkeringen die voortvloeien uit de desbetreffende herverzekerde verzekeringscontracten. De 
waardering van door en aan herverzekeraars verschuldigde bedragen geschiedt in overeenstemming met de 
voorwaarden van de herverzekeringscontracten. Verplichtingen uit herverzekering betreffen voornamelijk te betalen 
premies voor herverzekeringscontracten. Deze premies worden als last opgenomen over de periode waarin zij 
verschuldigd zijn.  
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De vorderingen uit hoofde van herverzekeringscontracten worden op de balansdatum beoordeeld op eventuele 
bijzondere waardeverminderingen. 
 
2.4 Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt 
rekening gehouden met de duurzame waardeverminderingen die op de balansdatum verwacht worden; dit is het geval 
als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het behoort) hoger is dan de 
realiseerbare waarde ervan. 
 
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt 
verwezen naar paragraaf 2.10. 
 
Concessies en vergunningen 
Kosten van immateriële vaste activa anders dan intern gegenereerde activa, waaronder licenties, worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur met een maximum van 20 
jaar. 
 
Handelsnamen en overgenomen verzekeringsportefeuil les 
De bij acquisities verworven handelsnamen en de toekomstige kasstromen van overgenomen verzekerings-portefeuilles 
zijn gewaardeerd tegen de op het moment van verkrijging vastgestelde reële waarde. Deze waarde is bepaald op basis 
van het bedrag dat betaald zou worden tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed geïnformeerd zijn en tot 
transactie bereid zouden zijn. Daarna wordt over deze waarde afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur 
op basis van de verwachte levensduur, welke jaarlijks wordt beoordeeld. 
 

2.5 Beleggingen 
Onroerende zaken 
Onroerende zaken worden gewaardeerd tegen de actuele waarde op balansdatum. Bij eerste verwerking worden de 
vastgoedbeleggingen tegen verkrijgings- en vervaardigingsprijs gewaardeerd. De beleggingen worden aangehouden om 
huuropbrengsten en waardestijgingen te realiseren. Er wordt niet op afgeschreven. Jaarlijks wordt de waarde door 
onafhankelijke, externe taxateurs vastgesteld. Daarbij wordt een derde van de portefeuille volledig getaxeerd en 
tweederde door middel van een zgn. markttechnische update, waarbij elk pand eens in de drie jaar volledig getaxeerd 
wordt. Uitzondering hierop zijn de taxaties op de crematoria. Deze worden eens in de 5 jaar getaxeerd.  
 
Voor het bepalen van de actuele waarde van de winkels zijn de volgende berekeningsmethoden gehanteerd: de 
Huurwaardekapitalisatiemethode, de Comparatieve methode, de Oppervlakte/kuberingsmethode en de 
vervangingswaardemethode. De hoofdmethode betreft de huurwaardekapitalisatiemethode. Bij de huur-
waardekapitalisatiemethode is de actuele waarde bepaald aan de hand van de bruto markthuurwaarde van de 
verhuurbare vloeroppervlakten van de gebouwen en/of terreinen, verminderd met onroerende zaak gebonden zakelijke 
en andere lasten en gerelateerd aan een onder de huidige marktomstandigheden reëel geacht netto rendement. 
 
Voor de bepaling van de actuele waarde van de woningen wordt de Discounted cashflow methode gebruikt. Bij deze 
berekening wordt uitgegaan van een rendement gedurende een beschouwperiode van 10 jaar. De cashflows bestaan uit 
huurinkomsten verminderd met onroerende zaak gebonden zakelijke en andere lasten. 
 
Door het gebrek aan actuele transacties in de markt die gebruikt kunnen worden om het taxatieproces te valideren, heeft 
het taxeren van het vastgoed een verhoogde graad van onzekerheid. In geval er sprake is van de situatie waarin door het 
doen van verkooptransacties in de periode waarin de jaarrekening wordt opgemaakt, er afwijkingen zijn tussen de 
verkoopwaarde en de taxatiewaarde, vindt waardering van de onroerende zaak plaats tegen de gerealiseerde 
verkoopwaarde wanneer deze lager is dan de taxatiewaarde. Verkopen en waardeveranderingen van op marktwaarde 
gewaardeerde onroerende zaken worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Via de resultatenrekening worden deze 
waardeveranderingen verwerkt in de herwaarderingsreserve, waarbij met latente belastingen rekening wordt gehouden. 
Hierin wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke kostprijs. De verzekeraar is met ingang van 2013 ook gaan 



   

 

  
DELA Coöperatie U.A., Eindhoven  
  

 

48 

beleggen in crematoria. Dit specifieke vastgoed wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde op balansdatum. Er wordt 
niet op afgeschreven.  
 
Deelnemingen 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de 
nettovermogenswaardemethode. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, is ervan uitgegaan 
dat er invloed van betekenis is. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan 
van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 
 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover DELA Coöperatie in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van 
de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, 
wordt een voorziening getroffen. 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en 
passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering, de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening. 
 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering 
vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. 
 
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen op deelnemingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde 
van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
 
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren 
Aandelen en converteerbare obligaties worden gewaardeerd tegen reële waarde. Aandelen met beursnotering worden 
gewaardeerd tegen beurskoers per balansdatum. 
 
Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde winsten en verliezen ten gevolge van verkopen en waardeveranderingen van 
aandelen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. Transactiekosten worden rechtstreeks in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. 
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Obligaties en andere vastrentende waardepapieren en vorderingen uit  andere leningen 
Obligaties worden gewaardeerd tegen reële waarde. Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde winsten en verliezen ten 
gevolge van verkopen en waardeveranderingen van obligaties worden in de winst- en verliesrekening verantwoord.  
 
Vorderingen uit  hypothecaire leningen 
Vorderingen uit hypothecaire leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De directe kosten die 
samenhangen met het verstrekken van een hypothecaire lening worden opgenomen als aankoopkosten. Zij zijn 
onderdeel van de geamortiseerde kostprijs en worden geactiveerd op de balans. Op balansdatum wordt beoordeeld 
of er objectieve waarnemingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van de vorderingen uit hypothecaire 
leningen. Indien dit het geval is, dient bepaald te worden wat de omvang van het verlies is en dit verlies dient 
verantwoord te worden in de winst- en verliesrekening. 
 
Vorderingen uit  andere leningen  
Vorderingen uit andere leningen worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de aflossingswaarde wordt gedurende de looptijd van de 
beleggingen gespreid als resultaat verantwoord. Het nog niet afgeschreven deel van het bij aankoop betaalde of 
ontvangen agio of disagio wordt verantwoord onder deze post beleggingen. Indien de beleggingen voor het eind van de 
looptijd worden verkocht worden de resultaten verantwoord in de winst- en verliesrekening. 
 
Beleggingen in l iquide middelen 
Beleggingen in liquide middelen hebben betrekking op vorderingen en schulden die direct verband houden met de 
beleggingsportefeuilles met een afgegeven mandaat aan de vermogensbeheerder.  
 
Andere financiële beleggingen 
De onder de andere financiële beleggingen opgenomen beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.  
 
2.6 Afgeleide financiële instrumenten 
Afgeleide financiële instrumenten, waaronder interest rate swaps en valutatermijncontracten worden gewaardeerd tegen 
reële waarde bij het aangaan van het contract. De reële waarde van openbaar verhandelde derivaten is gebaseerd op 
genoteerde biedprijzen voor gehouden activa of uit te geven verplichtingen en genoteerde laatprijzen voor te verwerven 
activa of gehouden verplichtingen. De reële waarde van niet-openbaar verhandelde derivaten is afhankelijk van het type 
instrument en wordt gebaseerd op een contante-waardemodel of een optiewaarderingsmodel.  
 
Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde winsten en verliezen ten gevolge van verkopen en waardeveranderingen van 
afgeleide financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord. 
 
Per balansdatum is een groot gedeelte van de waarde van de afgeleide financiële instrumenten negatief, waardoor 
deze op de balans gerubriceerd zijn onder de kortlopende schulden. 
 
2.7 Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de 
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten onder aftrek van een eventuele 
voorziening wegens oninbaarheid. Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de 
waarde van de activa en de passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde 
waarderingsgrondslagen anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde 
van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in de komende jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij 
wet vastgesteld. 
De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde. 
 
2.8 Vaste bedrijfsmiddelen 
Onroerende zaken in eigen gebruik 
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De waardering van deze onroerende zaken geschiedt tegen de kostprijs minus afschrijvingen, rekening houdend met een 
eventuele afwaardering op basis van een lagere indirecte opbrengstwaarde. De afschrijvingen geschieden op basis van 
een vast percentage van de aanschafwaarde van 3% per jaar. Op grond wordt niet afgeschreven. 
 
Overige vaste bedri j fsmiddelen 
De overige vaste bedrijfsmiddelen, inventarissen en auto’s zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met 
afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur, rekening houdend met de eventuele restwaarde.  
 
2.9 Voorraden 
Voorraden rouwgoederen en detailhandelsvoorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder toepassing van 
de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs omvat alle kosten die 
samenhangen met de verkrijging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige 
staat te brengen. Onder de kosten van vervaardiging vallen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie 
gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van 
direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden. 

 
2.10 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Door de Groep wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van 
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt 
de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een 
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de 
realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Indien wordt vastgesteld dat een 
bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de 
toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn 
indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de Groep op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor 
bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van 
objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen wordt de omvang van het verlies uit hoofde van de 
bijzondere waardeverminderingen bepaald en direct verwerkt in de winst- en verliesrekening.  
 
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen aflossingswaarde wordt de omvang van de bijzondere 
waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van 
de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is 
bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, 
dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve 
gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te 
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van 
een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt. 
 
2.11 Overlopende Activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. 
 
2.12 Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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2.13 Aandeel derden 
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto belang in 
de desbetreffende groepsmaatschappijen. 
 
Voor zover de betreffende groepsmaatschappij een negatieve nettovermogenswaarde heeft, wordt de negatieve waarde 
alsmede worden eventuele verdere verliezen niet toegewezen aan het aandeel derden, tenzij de derden-aandeelhouders 
een feitelijke verplichting hebben en in staat zijn om de verliezen voor hun rekening te nemen. Zodra de 
nettovermogenswaarde van de groepsmaatschappij weer positief is, worden resultaten toegekend aan het aandeel 
derden. 
 
2.14 Discretionaire winstdeling 
Winstdeling wordt actuarieel berekend en heeft een voorwaardelijk karakter. De verwerking van de discretionaire 
winstdeling vindt plaats via de post overige technische voorzieningen. De toevoeging van het bedrag dat DELA 
Coöperatie onder de overige technische voorzieningen voor discretionaire winstdeling heeft bestemd, geschiedt ten 
laste van het resultaat. 
 
2.15 Technische voorzieningen 
Verzekeringscontracten 
Het bepalen van de technische voorzieningen is een proces dat van nature wordt omgeven met onzekerheden. De 
werkelijke uitkeringen zijn afhankelijk van factoren zoals sociale, economische en demografische trends, inflatie, 
beleggingsrendementen, gedrag van polishouders en aannames over de ontwikkeling van sterfte. Het gebruik van andere 
aannames voor deze factoren dan de tariefsgrondslagen die nu in de jaarrekening zijn gebruikt, zou een materieel effect 
kunnen hebben op de technische voorzieningen en verzekeringstechnische lasten (zie ook toereikendheidstoets). 
 
Uitvaartverzekeringen voor eigen rekening en risico  
Voor uitkeringen uit hoofde van verzekeringspolissen die naar verwachting in de toekomst worden gedaan, wordt een 
verplichting opgenomen zodra de polis van kracht is. De verplichtingen voor uitvaartverzekeringen voor eigen rekening 
en risico bestaan uit de (met tariefinterest) verdisconteerde waarde van de verwachte toekomstige uitkeringen (inclusief 
reeds toegekende winstaandelen) aan polishouders of andere begunstigden, onder aftrek van toekomstige premies. Het 
overgrote deel van de technische voorziening voor uitvaart- en levensverzekeringen voor eigen rekening en risico zoals 
gesloten in Nederland is berekend volgens de zuivere netto methode tegen 2,75 procent interest en op basis van de 
overlevingstafel GBMV 1995-2000, waarbij gebruik wordt gemaakt van grondslagen met betrekking tot sterfte en interest. 
Het overgrote deel van de technische voorziening voor uitvaart- en levensverzekeringen voor eigen rekening en risico 
zoals gesloten in België is berekend volgens de zuivere netto methode tegen de gebruikelijke interest ten tijde van ingang 
en op basis van de overlevingstafel HD dan wel MK-FK, waarbij gebruik wordt gemaakt van grondslagen met betrekking 
tot sterfte en interest. De verwachte uitkeringen zijn gebaseerd op de grondslagen van het tarief, zoals dat is vastgesteld 
bij het afsluiten van de polis.  
 
Voor het DELA LeefdoorPlan wordt de technische voorziening berekend volgens de zuivere netto methode tegen 3% 
interest en op basis van de prognosetafels zoals deze ten tijde van de introductie van het tarief door het Koninklijk 
Actuarieel Genootschap zijn gepubliceerd. 
 
Voor het DELA CoöperatiespaarPlan wordt de technische voorziening berekend volgens de opgebouwde poliswaarde op 
grond van de ingelegde spaarpremies, de reeds toegekende winstaandelen alsmede de interestvoet behorende bij het 
tarief. 
 
De premies bevatten opslagen voor dekking van de kosten. Wanneer de premies worden ontvangen of invorderbaar zijn 
geworden, vallen de opslagen vrij en zijn deze beschikbaar voor dekking van de werkelijke kosten, waaronder begrepen 
doorlopende kosten en acquisitiekosten. Voor enkele kleinere technische voorzieningen worden afwijkende grondslagen 
gehanteerd. De geactiveerde acquisitiekosten worden op de voorziening in mindering gebracht. 
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2.16 Toereikendheidstoets 
De toereikendheidstoets betreft een toets van de balansvoorziening waarbij wordt aangetoond dat deze toereikend is om 
met een grote mate van zekerheid aan de verplichtingen jegens polishouders te kunnen voldoen. De toets houdt in dat 
de balansvoorziening wordt vergeleken met een voorziening, die rekening houdt met actuele inschattingen van alle 
toekomstige kasstromen en met toekomstige ontwikkelingen. In deze kasstromen is de winstdeling begrepen. Bij deze 
actuele schatting zijn onzekerheidsmarges in acht genomen, zoals voorgeschreven in Richtlijn 605 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Indien deze actuele schatting lager uitkomt dan de aanwezige technische voorziening dan kan gesteld 
worden dat de aanwezige balansvoorziening toereikend is om de toekomstige verplichtingen jegens de polishouders te 
voldoen. 
 
Jaarlijks wordt deze toereikendheidstoets op de totale portefeuille verzekeringsverplichtingen uitgevoerd. Een eventueel 
tekort wordt onmiddellijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht door in eerste instantie de toekomstige 
winstmarges in overgenomen portefeuilles af te boeken, eventueel gevolgd door een afboeking van de geactiveerde 
acquisitiekosten en vervolgens voor zover noodzakelijk een aanvullende voorziening te treffen. Afboekingen op 
geactiveerde acquisitiekosten of de toekomstige winstmarges in overgenomen portefeuilles als gevolg van deze toets 
worden in latere jaren niet meer teruggenomen. 
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Bij de toereikendheidstoets per 31 december 2016 zijn de volgende veronderstellingen gehanteerd: 
 

Disconteringsvoet Gebaseerd op door EIOPA gepubliceerde rentetermijnstructuur, waarbij 
rekening is gehouden met de Ultimate Forward Rate (UFR) en Volatility 
Adjustment (VA), per 31 december 2016 

Winstdeling Er is alleen sprake van winstdeling indien de marktwaarde van de beleggingen 
hoger is dan 200% van de marktwaarde van de reeds toegekende verplichtingen 

Premiemaatregel Indien de 20-jaarsrente volgens de hier boven omschreven 
rentetermijnstructuur lager is dan 2%, wordt er een extra premieverhoging 
gevraagd 

Verwachte sterfte  Meest recente prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap voor 
Nederland en prognosetafel van het Federaal Plan Bureau voor België, 
gecorrigeerd met leeftijdscorrecties waar nodig 

Onnatuurl i jk verval  
 
 
Kosten 
 

Ervaringskansen per homogene risicogroep op basis van de eigen portefeuille 
 
Kosten per dekking, inclusief de beleggingskosten behorende tot de technische 
voorziening. De kosten per dekking zijn bepaald op basis van de begroting 2017 
voor Nederland en de rolling forecast 2016 (stand eind december) voor België 

Garanties  
 
Afkoopwaardevloer 

Reële waarde 
 
Er wordt met ingang van S-II per 1/1/2016 geen afkoopwaardevloer meer 
gehanteerd bij de berekeningen 

 
 

2.17 Voorzieningen 
Algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De 
voorzieningen worden op balansdatum opnieuw beoordeeld. 
 
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de 
balans opgenomen. 
 
Pensioenvoorz iening 
De Groep heeft een beschikbaar-uitkeringssysteem pensioenregeling. Onder een beschikbaar-uitkeringssysteem 
pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en aantal dienstjaren. 
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De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn: 
• type pensioenregeling is geïndexeerd middelloon; 
• voorwaardelijke indexatie op basis van het resultaat van de overrente; 
• de uitvoeringsovereenkomst gaat uit van een opbouw van 1,875%, een franchise ter grootte van  
€ 12.953 en een eigen bijdrage van 5,0% van 13 maal het maandloon; 

• de pensioenregelingen zijn ondergebracht als verzekerde regeling bij Zwitserleven met een separaat depot; 
• dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder per ultimo 2016 is 105,7%. 
 
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 
worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekerings-maatschappijen 
betaald door de Groep. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen. 
 
Daarnaast neemt de Groep een vordering op voor: 
• toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het pensioenfonds; 
• overrente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een verzekeringscontract beschikbaar komt voor de 

Groep; 
• voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van de groep; 
• aanvullende stortingen om de beleggingsmix te garanderen. 

 
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen er op balansdatum 
bestaan naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. Deze additionele 
verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten 
voor de Groep en worden in de balans opgenomen in een voorziening. 
 
De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per 
balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting 
gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoogwaardige 
ondernemingsobligaties. 
 
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winst- en 
verliesrekening.  
 
Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de groep beschikkingsmacht heeft over de 
pensioenvordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de 
pensioenvordering in zich bergt, zullen toekomen aan de Groep, en wanneer de pensioenvordering betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 
 
Ultimo 2016 (en 2015) waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van 
de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie, met uitzondering van de vordering op Zwitserleven, 
waar de pensioenregeling is ondergebracht. In geval van een onderdekking heeft DELA de keuze om het 
beleggingsmandaat actief in stand te houden door een additionele garantiestorting te doen. Door de gedaalde rente 
zijn de garantiestortingen opgelopen. Mede naar aanleiding van de opgelopen garantiestorting zijn nadere afspraken 
gemaakt met Zwitserleven en is een bedrag van € 25 mln. afgestort in het gesepareerde depot zodat dit geld ook 
rendeert. Door deze afstorting is de kans op het behalen van rendement binnen het contract verhoogd waarmee de 
kans dat storting terugkomt, is verhoogd. 
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Voorz iening jubilea 
De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband. De gehanteerde 
actuariële methode staat bekend als Projected Unit Credit-methode. Hierbij wordt rekening gehouden met 
toekomstige salarisstijgingen, overlevings- en arbeidsongeschiktheidskansen en dergelijke. Als lange termijn 
beleggingsrendement is 1,8% (2015: 2,0%) aangehouden, voor de algemene salarisstijging 1,5%  (2015: 1,5%) en voor 
de indexatie inactieven 1,0% (2015: 1,0%) per jaar. De AG Generatietafel 2016 en de WIA/IVA ervaringscijfers zijn 
toegepast. Tevens is rekening gehouden met carrièrestijging. De aldus berekende verplichting is contant gemaakt 
tegen 1,5% ultimo 2016 (2,0% ultimo 2015). 
 
Grafonderhoud 
De voorziening wordt bepaald op basis van de vooruit ontvangen opbrengsten uit hoofde van afgesloten 
onderhoudsovereenkomsten inzake het onderhoud van grafmonumenten en het verwachte toekomstige verlies van de 
op balansdatum afgesloten onderhoudscontracten. Oude contracten worden gedurende een looptijd van 15 jaar lineair 
afgeschreven. Nieuwe contracten worden afgeschreven in overeenstemming met de looptijd van het contract.  
 
Overige voorz ieningen 
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Latente belastingverplichtingen 
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en 
passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de waarderingsgrondslagen die in deze jaarrekening gevolgd worden 
anderzijds en hebben voornamelijk betrekking op de fiscaal afwijkende waardering van onroerende zaken, 
geldleningen en effecten. De berekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de belastingtarieven 
die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij 
wet zijn vastgesteld. De voorziening in Nederland is berekend op basis van het nominale tarief 2016 (25,0%). In België 
is het nominale tarief van 33,99% gehanteerd waarbij rekening wordt gehouden met eventuele fiscale regelingen. 
 
Latente belastingen worden verantwoord voor tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, deelnemingen en 
joint ventures, tenzij DELA Coöperatie in staat is het tijdstip van afloop van het tijdelijke verschil te bepalen en het niet 
waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst zal aflopen. Latente belastingverplichtingen 
worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 
Langlopende Schulden 
Langlopende Schulden hebben een looptijd van langer dan één jaar en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden, worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. 
 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve 
rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 
 
Kortlopende Schulden 
Kortlopende Schulden worden op dezelfde manier gewaardeerd als langlopende schulden, echter hebben de 
kortlopende schulden een looptijd van korter dan 1 jaar. 
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Leasing 
Operationele leasing 
Bij de Groep bestaan leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 
zijn, niet bij de Groep liggen. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit 
hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire 
basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract. 
 
 
3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
 
3.1 Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de omzet - bestaande uit premie-inkomen, beleggingsopbrengsten en 
opbrengsten uit uitvaartverzorging - en de uitkeringen, kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten en kosten 
worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij 
voorzienbaar zijn. 
 
3.2 Opbrengstverantwoording 
 
Premie-inkomen 
Het bruto premie-inkomen bestaat uit de premies die door de polishouders zijn verschuldigd voor afgesloten 
verzekeringscontracten.  
 
De bruto premies exclusief belastingen en andere heffingen uit hoofde van verzekeringscontracten worden als opbrengst 
opgenomen wanneer deze verschuldigd zijn door de polishouder. Voor koopsomcontracten en verzekeringen met 
beperkte premiebetaling wordt de premie opgenomen als bate wanneer deze verschuldigd is, waarbij de eventuele 
kosten- en risicodekkingen worden uitgesteld en in het resultaat worden opgenomen in een constante verhouding tot de 
lopende verzekering. Tariefkortingen worden bij het afsluiten van het contract als brutopremie verantwoord en voor een 
evenredig bedrag opgenomen onder de technische lasten op verzekeringscontracten. 
 
Herverzekeringspremies 
De herverzekeringspremies omvatten de premies op gegeven herverzekeringscontracten. Deze worden naar 
evenredigheid van de looptijd van het contract als last opgenomen in de winst- en verliesrekening. 
 
Opbrengsten uit  uitvaartverzorging 
De opbrengsten uit uitvaartverzorging worden genomen op het moment van overlijden. 
 
Netto  omzet 
Netto omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en 
van over de omzet geheven belastingen en na eliminatie van transacties binnen de Groep. Eén van deze eliminaties ziet 
toe op de uitkeringen bij de verzekeraar die worden aangewend voor een uitvaart bij de uitvaartverzorger. 
 

3.3 Koersverschillen 
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt in 
de periode dat zij zich voordoen. 
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3.4 Netto opbrengsten uit beleggingen 
Onder opbrengsten uit beleggingen worden begrepen: 
• huuropbrengsten uit beleggingen in onroerende zaken; 
• beheerkosten van beleggingen in onroerende zaken 
• dividenden uit deelnemingen gewaardeerd tegen kostprijs; 
• beheer- en bewaarkosten van aandelen en obligaties; 
• dividenden van aandelen; 
• interest op beleggingen in vastrentende waarden; 
• gerealiseerde resultaten bij verkoop van beleggingen; 
• ongerealiseerde resultaten als gevolg van waardemutaties van beleggingen; 
• rentelasten. 

 
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende passiva. 
Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen. 
 

3.5 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten op beleggingen  
Onder deze posten zijn begrepen de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten op beleggingen. De niet-gerealiseerde 
resultaten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit waardeveranderingen van effecten en onroerende zaken. 
 

3.6 Acquisitiekosten 
Acquisitiekosten zijn de kosten die direct of indirect samenhangen met het afsluiten van verzekeringen, die afhankelijk 
zijn van en betrekking hebben op het verkrijgen van nieuwe en de verlenging van bestaande verzekeringscontracten. 
Onder acquisitiekosten wordt begrepen provisies, reclame- en andere verkoopkosten. Aan derden betaalde provisies 
inzake verzekeringsproducten die gedurende een langere periode dan drie jaar van het betreffende verkoopkanaal 
kunnen worden teruggevorderd, worden geactiveerd; de geactiveerde acquisitiekosten worden in mindering gebracht op 
de technische voorzieningen en in tien jaar afgeschreven ten laste van het resultaat. Het jaarlijks te activeren bedrag 
wordt gesaldeerd met de in het jaar teruggevorderde retourprovisies. Acquisitiekosten worden geactiveerd voor zover zij 
kunnen worden terugverdiend uit het verwachte brutoresultaat van de onderliggende nieuwe productie van dat jaar. De 
afschrijvingsperiode wordt periodiek beoordeeld. Indien van toepassing wordt de afschrijvingslast aangepast aan de 
kortere afschrijvingsperiode. Aan derden betaalde provisies inzake verzekeringsproducten die niet gedurende een langere 
periode dan drie jaar van het betreffende verkoopkanaal kunnen worden teruggevorderd, worden op dezelfde wijze 
verwerkt als de bedrijfskosten. 
Jaarlijks vindt een beoordeling van bijzondere waardevermindering plaats op de geactiveerde acquisitiekosten, als 
onderdeel van de toereikendheidstoets, waarbij wordt vastgesteld of de toekomstige bijdrage uit de 
verzekeringsproducten voldoende is om de geactiveerde kosten te kunnen dekken. 
 
3.7 Bedrijfskosten 
Bedrijfskosten bestaan uit kosten van het eigen uitvaartbedrijf, inclusief exploitatiekosten van crematoria en 
uitvaartcentra, alsmede uit beheerskosten. De huurkosten van crematoria bij het uitvaartbedrijf worden niet geëlimineerd 
tegen de huuropbrengsten bij DELA Crematoria Groep B.V. 
 

3.8 Bedrijfskosten 
Afschri jvingen op immateriële en vaste bedri j fsmiddelen 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en vaste bedrijfsmiddelen worden vanaf het moment van ingebruikneming 
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt 
niet afgeschreven. 
 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast. 
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Negatieve goodwill valt vrij in de winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich voordoen, indien hier bij de 
verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien 
geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming 
met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de 
negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere 
direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
 
3.9 Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Pensioenpremies 
Voor de beschikbare-uitkeringssysteemregeling betaalt de Groep, op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premie 
aan de verzekeringsmaatschappij. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.  
 

3.10 Overige baten en lasten 
Onder de overige baten zijn de opbrengsten verantwoord die voortvloeien uit andere dan verzekeringsactiviteiten. Dit 
betreffen met name opbrengsten uit hoofde van bemiddelingsactiviteiten. De direct aan deze activiteiten gerelateerde 
kosten worden verantwoord onder de overige lasten. 
 
3.11 Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen 
marktwaarde 
Ongerealiseerde- en gerealiseerde waardemutaties van financiële instrumenten die op marktwaarde gewaardeerd zijn, 
worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.  
 

3.12 Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, 
rekening houdend met fiscaal compensabele verliezen (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in 
het te hanteren belastingtarief. 

 
 

4 Financiële instrumenten en risicobeheersing 
 
 

De Groep beheert gesignaleerde risicoposities met behulp van periodieke Asset & Liability Management (ALM)–studies 
met het doel op de lange termijn beleggingsresultaten te realiseren die de verplichtingen uit hoofde van verzekerings- en 
beleggingscontracten overtreffen. De belangrijkste beleggingsdoelstelling in het verzekeringsbedrijf is de maximalisatie 
van het verwachte rendement op de activa binnen het toegestane risicokader. 
 
De strategische beleggingsmix bestaat uit 20-40% vastgoed, 20-40% aandelen, 23-43% vastrentend, 0-10% hypotheken 
en 0-5% opportunities. 
Met het uitlenen van effecten (securities lending) is eind 2016 een start gemaakt. Hierbij is cash-collateral niet 
toegestaan en aan de lenende partijen worden strenge eisen gesteld.  
 
Om het risico verder te beperken worden de volgende aanvullende restricties opgelegd:  
• Alleen tegenpartijen met een rating van minimaal A-, volgens S&P.  
• Onderpand alleen staatsobligaties van OECD landen met een rating van minimaal AA- volgens S&P  
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• De marktwaarde van het onderpand dient minimaal 102% te bedragen van de marktwaarde van de uitgeleende effecten 
• Er wordt nooit meer dan 99% van een specifiek aandelen belang uitgeleend  
• Aandelen op onze engagement lijst worden niet uitgeleend 
 
De marktwaarde van de uitgeleende stukken per 31-12-2016 bedraagt € 129.099. 
 
 
4.1 Matching-/renterisico  
 
 
Renterisico  
Het renterisico is een belangrijk element van het risicoprofiel van de Groep. Het renterisico ontstaat indien de 
vastrentende activa en passiva niet geheel op elkaar zijn afgestemd qua omvang en / of looptijd. Het “matchen” van 
beleggingen en verplichtingen is complex en deze complexiteit wordt veroorzaakt door de lange verplichtingen met een 
zekere vorm van garantie. De duration van de verplichtingen ultimo 2016 is nagenoeg gelijk aan de duration ultimo 2015. 
De verandering van de duration wordt onder andere veroorzaakt door bestandsontwikkeling en de groei van de 
overlijdensrisicoverzekering. Ook de wijziging van de rentetermijnstructuur en de wijziging van overige 
veronderstellingen die gehanteerd worden bij de vaststelling van de technische voorziening (bijvoorbeeld de gehanteerde 
onnatuurlijk vervalkansen) beïnvloeden de hoogte van de duration. Het renterisico van de Groep is in belangrijke mate 
gemitigeerd door de mogelijkheid om in zwaar weer een premiemaatregel te kunnen doorvoeren, zoals goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering in oktober 2012. 
 
Duration 
 

4.2 Marktrisico 
De Groep loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten (aandelen en vastrentende waarden) en van 
vastgoed. Het marktrisico van effecten wordt beheerst door diversificatie aan te brengen in de portefeuille, door gebruik 
te maken van meerdere externe vermogensbeheerders, en door limieten te stellen. Ten aanzien van vastgoed heeft de 
Groep er voor gekozen om een eigen deskundigheid op te bouwen in een specifieke niche, n.l. winkels op A1-locaties, 
waardoor risico’s beheersbaar zijn. Indien de waardering van het vastgoed 1% hoger (lager) uitvalt, zal het effect op het 
resultaat voor belastingen € 13 mln. positief (negatief) zijn. 
 
4.3 Valutarisico 
De groep heeft het valutarisico beperkt door het hanteren van het volgende valutabeleid: Binnen de obligatieportefeuille 
is 100% van de vreemde valuta met een belang van meer dan 1% van de assetmix afgedekt. Per ultimo boekjaar bedroeg 
het werkelijk afdekkingspercentage 99,49%. Emerging markets valuta worden niet afgedekt. Gezien de hogere reële groei 
en hoge reële rentes mag verwacht worden dat de valuta in opkomende markten op lange termijn zullen appreciëren. De 
rol van staatsobligaties in de portefeuille is om een stabiel anker in de portefeuille te creëren dat in tijden van crisis 
negatief correleert met aandelenmarkten. Bij het samenstellen van de staatsobligatieportefeuille is vooral gekeken naar 
de kredietwaardigheid van de betreffende landen. Rendement is hierbij van secundair belang.  
  

2016 2015
jaren jaren

Duration van de beleggingen 6,4                  6,8                  
38,9                38,7                Duration van de verzekeringsverplichtingen
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Bij bedrijfsobligaties, zowel investment grade als high yield, is het doel om een extra vergoeding voor kredietrisico te 
ontvangen in euro’s. Blootstelling aan valuta verhoogt het risico aanzienlijk, zonder dat daar rendement tegenover staat. 
Thans worden de volgende valuta afgedekt: de Amerikaanse, Australische en Canadese dollar, de Britse pond sterling, de 
Singaporese dollar en tenslotte de Noorse Krone.  
 
Voor aandelen is eveneens het beleid dat vreemde valuta met een belang van meer dan 1% van de assetmix worden 
afgedekt. Conform het beleid is het afdekkingspercentage 70%. Per ultimo boekjaar bedroeg het werkelijke afdekkings-
percentage 70,18%. Thans worden de volgende valuta afgedekt: de Amerikaanse dollar, het Britse pond sterling, de 
Zwitserse Franc, de Australische dollar, de Singaporese dollar, de Taiwanese dollar, de Hong Kong dollar, de Japanse Yen 
en de Zuid-Koreaanse Won. Het resterende valutarisico heeft vooral betrekking op beleggingsposities in de Amerikaanse 
dollar, het Britse pond, de Japanse yen, de Braziliaanse Real, de Zuid-Afrikaanse Rand, de Mexicaanse Peso, alsmede 
diverse andere valuta. Ultimo 2016 heeft DELA de volgende niet afgedekte valutaposities:  
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Alle activa luiden in euro’s. 
  

Niet afgedekte valutaposities:

2016 2015
Activa € miljoen € miljoen

Amerikaanse dollar 282,3 237,1
Hong Kong dollar 87,5 125,2
Japanse Yen 49,0 0,0
Engelse pond 46,9 59,6
Braziliaanse real 46,8 30,2
Zuid-Afrikaanse rand 36,9 33,2
Mexicaanse peso 33,5 25,2
Turkse lira 27,9 36,0
Poolse zloty 27,4 30,9
Indonesische rupiah 25,4 25,8
Thaise Bath 22,2 12,2
Zwitserse frank 21,3 30,1
Zuid-Koreaanse won 20,8 84,6
Zweedse kroon 19,0 20,6
Colombiaanse peso 18,6 15,3
Australische dollar 17,7 0,0
Maleise ringgit 17,0 15,8
Russische roebel 16,7 9,8
Deense kroon 14,4 15,6
Nieuwe Taiwanese dollar 9,4 63,6
Nieuw Roemeense Leu 8,1 7,7
Hongaarse forint 7,6 4,0
Noorse kroon 5,7 3,4
Singapore dollar 4,7 0,0
Canadese dollar 4,0 3,3
Filipijnse Peso 3,3 0,0
Peruviaanse sol 2,9 1,8
Verenigde Arabische Emiraten dirham 2,8 1,7
Argentijnse Peso 2,5 0,0
Nieuw Zeelandse Dollar 2,0 0,0
Chileense Peso 1,7 0,0
Indiase roepie 0,0 3,0
Totaal 886,0           895,8           
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4.4 Krediet/concentratie/debiteurenrisico 
De Groep heeft zowel vorderingen op polishouders als op tussenpersonen. In de vorderingen op polishouders is geen 
significante concentratie van kredietrisico vastgesteld. Voor de verkopen die plaatsvinden via het tussenpersonenkanaal 
vindt bewaking van kredietrisico plaats doordat aan rekening-courantsaldi en aanvullende financiering limieten zijn 
gesteld. Er vindt frequent een toets plaats, waarbij de werkelijk uitstaande saldi getoetst worden aan de gestelde limieten. 
Indien de werkelijk uitstaande saldi zich binnen een bepaalde bandbreedte van de limiet bevinden kunnen aanvullende 
zekerheden gevraagd worden.  De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een BBB rating hebben. De Groep 
heeft tevens hypothecaire leningen verstrekt.  
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Kredietrisico  binnen de vastrentende beleggingsportefeuil le 
Het kredietrisico binnen de vastrentende beleggingsportefeuille is het risico dat een emittent van een obligatie of 
debiteuren van een (onderhandse) lening niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. De omvang van maximale 
risico’s per emittent wordt in het beleggingsbeleid meegenomen en deze maxima zijn vastgelegd in mandaten met 
vermogensbeheerders. Periodiek wordt vastgesteld dat genoemde maxima niet overschreden worden. 
 
De vastrentende beleggingsportefeuille kent een wereldwijde spreiding. Er zijn geen posities groter dan 5 % van het 
balanstotaal op één individuele debiteur.  
 
Verdeling “Obligaties en andere vastrentende waardepapieren” en “Vorderingen uit andere leningen”  
over sectoren 
 

  

€ miljoen % € miljoen %

Overheid – binnenland 92,6 5,0 83,8 5,1
Overheid – buitenland 867,1 46,4 785,7 48,0
Financiële instellingen 272,5 14,6 237,8 14,5

609,5 32,6 475,5 29,0
Overige 27,1 1,4 54,8 3,4

1.868,8 100,0 1.637,6 100,0

.

 2016  2015 

Handel, industrie en overige 
dienstverlening
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Verdeling “Obligaties en andere vastrentende waardepapieren” van de buitenlandse overheden 
 

 
  

2016 2015 2016 2015
Activa € miljoen € miljoen € miljoen € miljoen

Australië 87,8 78,5 Subtotaal 835,6 752,1
Duitsland 86,9 79,0 Jamaica 2,3 2,0
Frankrijk 59,0 52,9 Servië 2,2 2,8
Verenigde Staten 58,0 52,9 Kenia 2,1 1,2
Canada 57,8 52,4 Zambia 2,1 1,2
Brazilië 32,4 26,4 Costa Rica 2,0 1,6
Mexico 30,8 32,3 Egypte 1,8 1,3
Oostenrijk 29,2 26,3 Angola 1,8 1,1
Finland 29,2 26,3 Nigeria 1,6 0,8
Noorwegen 29,1 26,0 Gabon 1,5 0,8
Verenigd Koningkrijk 28,9 25,8 Chili 1,3 1,5
Singapore 28,8 26,0 Mongolië 1,2 1,0
Indonesië 28,5 28,3 Paraguay 1,1 0,8
Turkije 25,1 26,7 Marokko 1,0 1,0
Zuid-Afrika 24,3 20,9 Armenië 1,0 0,4
Colombia 23,6 20,6 Tunesië 0,9 0,5
Polen 22,5 29,7 Honduras 0,9 0,6
Russische Federatie 22,5 16,8 Senegal 0,8 0,5
Maleisië 19,1 15,8 Guatemala 0,8 0,8
Argentinië 14,9 5,0 Vietnam 0,8 0,9
Roemenië 10,6 11,0 Namibië 0,6 0,5
Hongarije 9,4 6,0 Ethiopië 0,5 0,5
Venezuela 7,6 2,7 Georgië 0,4 0,4
Peru 7,5 7,0 Kameroen 0,4 0,0
Libanon 6,1 5,9 Multi-nationale agentschappen Region 0,4 3,0
Dominicaanse Republiek 6,1 3,9 Verenigde Arabische Emiraten 0,4 0,0
Oekraïne 5,8 4,4 Azerbeidzjan 0,3 0,5
Thailand 5,2 6,6 Ierland 0,3 0,0
Panama 5,2 5,4 Mozambique 0,2 0,3
Filippijnen 3,7 7,9 Jordanië 0,2 0,2
Sri Lanka 3,6 3,1 Bahrein 0,2 0,0
Kazachstan 3,4 2,3 Trinidad en Tobago 0,2 0,2
Kroatië 3,4 4,7 Belize 0,1 0,2
Ghana 3,2 1,1 Tanzania, Verenigde Republiek 0,0 0,4
Cote d'Ivoire 3,1 1,8 Wit-Rusland 0,0 0,4
El Salvador 3,1 2,4 Bolivia 0,0 0,4
Irak 2,7 1,0 China 0,0 0,8
Uruguay 2,6 3,4 Letland 0,0 1,0
Pakistan 2,5 1,6 Litouwen 0,0 3,4
Ecuador 2,4 1,3 Slowakije 0,0 0,9
Subtotaal 835,6 752,1 Totaal 867,0 785,7
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Verdeling “Obligaties en andere vastrentende waardepapieren” en “Vorderingen uit andere leningen”  
naar rating 

Bij de hiervoor genoemde indeling is primair gebruik gemaakt van S&P-ratings. Indien deze niet beschikbaar waren, is 
gebruik gemaakt van Moody’s- of Fitch-ratings. Onder de post overige zijn obligaties en geldleningen ter waarde van 
€ 5,2 miljoen (2015: € 210,6 miljoen) opgenomen die geen rating hebben. 
 
Kredietrisico  op herverzekeraars 
Voor herverzekering wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal Europese herverzekeraars, waarbij een minimale 
rating van A+ wordt vereist.  
 

4.5 Liquiditeit en kasstroom risico 
De verzekeraars binnen de Groep dienen voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben om claims uit te kunnen 
betalen die voortvloeien uit de gesloten verzekeringsovereenkomsten. De Groep maakt gebruik van meerdere banken om 
over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt 
aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten.  
 
Op basis van operationele activiteiten heeft DELA een positieve kasstroom; in 2016 was deze € 35 mln. De 
inkomstenstroom is verspreid over een groot aantal tegenpartijen. Het werkkapitaal bedraagt per eind 2016  
€ 66 mln. negatief. De Groep beschikt over een gezonde solvabiliteitspositie (zie ook paragraaf 12).  
 

4.6 Inflatie  
De Groep heeft te maken met gebruikelijke inflatierisico’s terwijl activiteiten op het gebied van uitvaartverzorging te 
maken hebben met een kosteninflatie die de laatste decennia hoger ligt dan de prijsinflatie. Inzake uitvaartverzekeringen 
wil de Groep het uitvaartkosteninflatierisico voor haar polishouders echter door middel van winstdeling tot een 
minimum beperken. 
 
4.7 Verzekeringstechnische risico 
Het verzekeringstechnische risico is het risico dat de omvang en het tijdstip van uitgaande kasstromen niet 
overeenstemmen met de verwachtingen.  
 
De verzekeringsportefeuille kent een laag risicoprofiel door de grote omvang van de portefeuille die gespreid is over 
Nederland en België.  
 
Op frequente basis wordt de werkelijke solvabiliteit van de verzekeraars binnen de Groep vergeleken met de wettelijk 
vereiste solvabiliteit op basis van het standaardmodel Solvency II. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van extern ontwikkelde scenario’s. Dit model wordt ook gehanteerd om vast te stellen of 
aanvullende premieverhogingen noodzakelijk zijn. Hierbij past uiteraard de nuancering dat niet alle risico’s zijn te 
modelleren of te voorspellen. 
 
 

€ miljoen % € miljoen %

AAA 442,9 23,7 377,7 23,1
AA 186,2 10,0 194,1 11,9
A 321,5 17,2 302,6 18,5
BBB 382,1 20,4 285,0 17,4
< BBB 530,9 28,4 267,6 16,3
Overige 5,2 0,3 210,6 12,8

1.868,8 100,0 1.637,6 100,0
.

 2016  2015 
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Uitgangspunten bi j  de bepaling van het verzekeringsrisico   
De voorzieningen voor het levenrisico zijn in beginsel gebaseerd op tariefgrondslagen, waarbij rekening gehouden 
wordt met marktspecifieke veronderstellingen en het kostenniveau van de verzekeraar. In onderstaande tabel is de 
omvang van de verschillende categorieën levensverzekeringen weergegeven in termen van de belangrijkste financiële 
eenheden: 

 

 
Verzekeringstechnische r isico ’s van de portefeuil le  
Een uitvaartverzekering geeft recht op een uitkering in natura of in kapitaal bij overlijden van de verzekerde.  
• Het kenmerkende risico van deze verzekering is het sterfterisico, met een impact op de duur en het  

tijdstip van uitkeren van de verzekerde kasstromen.  
• De uitkering bij overlijden is verzekerd; het sterfterisico wordt gevormd door het risico dat een verzekerde eerder 

overlijdt dan is voorgecalculeerd (kortlevenrisico).  
• Daarnaast zijn er risico’s met betrekking tot het verzekeringsgedrag van de polishouder, zoals onnatuurlijk verval 

(verzekeringnemer beëindigt de polis voor de einddatum van de verzekering) en premievrijmaking (de verzekerde 
beëindigt de periodieke premiebetaling voor de einddatum van de verzekering). 

 
De overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een uitkering bij overlijden van de verzekerde indien dit overlijden 
plaatsvindt vóór de afgesproken einddatum van de verzekerde. De verzekeringstechnische risico’s zijn gelijk aan die van 
de uitvaartverzekering, met als uitzondering dat het niet zeker is dat er een uitkering plaatsvindt als gevolg van de 
tijdelijke looptijd. 
 
Beheersing r isico ’s van de levensverzekeringsportefeuil le   
• Beperking verzekeringsrisico met een stelsel van procedures en criteria voor productontwikkeling, acceptatie en 

reservering. Voor de verzekeraars binnen de Groep wordt de ontwikkeling in kosten, interest en omzet gevolgd. 
• De ontwikkelingen in de verzekeringstechnische risico’s sterfte en onnatuurlijk verval worden jaarlijks onderzocht. 
• Resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de prijsbepaling van de nieuwe verzekeringen.  
• Mismatch verbonden met de trendmatige ontwikkeling van verzekeringstechnische risico’s (o.a. sterftetrend) wordt 

daarnaast zoveel mogelijk beperkt.  
• Herverzekeringsbeleid: vermijden van onzekerheden door een goede procesbeheersing en bewakingsprocedures 

en een duidelijke vastlegging van verzekerde risico’s in overeenkomsten.  
• Maandelijks worden managementrapportages opgeleverd, waarin kostenontwikkeling, omzet en 

portefeuilleverloop (stand premie en aantallen) worden gerapporteerd. 

31-12-2016 Stand-premie Verzekerd 
kapitaal

Opgebouwd 
saldo

Voorziening 
verzekerings-
verplichtingen

Uitvaartverzekering 328.781 18.100.802 3.985.983
Spaarverzekering 16.921 84.122 84.186
Overlijdensrisicoverzekering 24.766 16.879.966 25.333
Herverzekering (14.630)
Totaal 370.468 34.980.768 84.122 4.080.872

31-12-2015 Stand-premie Verzekerd 
kapitaal

Opgebouwd 
saldo

Voorziening 
verzekerings-
verplichtingen

Uitvaartverzekering 318.295 17.719.843 3.853.999
Spaarverzekering 11.394 45.080 45.140
Overlijdensrisicoverzekering 19.624 12.292.127 19.564
Herverzekering (11.868)
Totaal 349.313 30.011.970 45.080 3.906.835
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• Een zogenaamd Product-Goedkeurings-Procedure, waarbij Risk Management is betrokken alvorens een nieuw 
product wordt geïntroduceerd. 
 

4.8 Operationele risico’s  
Operationele risico’s kunnen worden omschreven als verliezen die ontstaan als gevolg van falende systemen, het niet 
aanwezig zijn of niet werken van de interne controle/beheersingsmaatregelen of door menselijk gedrag. Binnen de 
Groep worden op hoofdlijnen de operationele risico’s binnen alle relevante verzekeringstechnische processen (inclusief 
beleggingen) en de uitvaartprocessen beheerst met behulp van gedefinieerde key controls. De bedrijfsprocessen zijn 
beschreven, de key controls zijn nader gedefinieerd en er is voorzien in het testen van deze key controls. Onderdeel 
hiervan is de jaarlijkse cyclus van Control Self Assesments per managementteam waarbij risico’s en risicobeperkende 
maatregelen worden vastgesteld en geëvalueerd.  
 

4.9 Continuïteits- en performancerisico IT 
De ICT-afdeling in Nederland en België is deels op groepsniveau ingericht. Deze centralisatie van ICT-kennis en -
vaardigheden vormt extra waarborgen inzake continuïteitsrisico’s en performancerisico’s. Voor de dienstverlening wordt 
deels gebruikt gemaakt van professionele externe partijen. 
 
4.10 Uitbestedingsrisico 
Niet-kernactiviteiten worden waar mogelijk uitbesteed, waarbij de eindverantwoordelijkheid binnen de Groep blijft. 
Contracten, service level agreements (SLA’s), stuurinformatie en controlemogelijkheden zijn belangrijke pijlers om die 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Centraal zien stafafdelingen toe op de uitvoering van de contracten. De Groep 
ontvangt van de meeste leveranciers ISAE 3402-mededelingen en bedingt het recht om zelf controles bij de leverancier 
uit te kunnen voeren. 
 
4.11 Integriteit en compliancerisico 
De Groep streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na, in de overtuiging dat dit voor de klanten en het bedrijf 
de beste waarborgen biedt voor een zekere toekomst, ook op de langere termijn. Naleving van wetten en regels is daarbij 
een voorwaarde. Er worden beleids- en jaarplannen voor Compliance opgesteld en een Compliance Officer is aangesteld. 
De eigen Corporate Governance code is een hulpmiddel. Periodiek vindt een selfassessment plaats op het 
integriteitbewustzijn van de medewerkers, waaruit blijkt dat integer handelen belangrijk is. 
 
Op groepsniveau is een fraudepreventie- en beheersingsbeleid uitgerold voor beheersing van verzekeringsfraudes 
alsmede overige fraudes. Dit beleid is gericht op het signaleren van mogelijke fraudegevallen, waarbij het bewustzijn van 
eigen medewerkers en (potentiële) klanten continu verder ontwikkeld wordt. 
 
Op groepsniveau worden de belangrijkste risico’s gemonitord door de 2de lijns risicomanagers (zowel voor Financieel als 
Operationeel). Daarnaast voert de Interne Accountantsdienst onderzoeken uit waarover op periodieke basis wordt 
gerapporteerd. 
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5 Immateriële vaste activa 
 

Het verloop is als volgt: 

 
 
De investeringen betreffen het verschil tussen kostprijs van de acquisitie (inclusief overgenomen schulden) en het 
aandeel van DELA in de reële waarde van de verkregen activa en het ontvangen vreemd vermogen op de 
acquisitiedatum. In de immateriële vaste activa zijn geen intern gegenereerde activa opgenomen. Handelsnamen 
worden, conform economische levensduur, lineair afgeschreven. Uitsplitsing van de immateriële vaste activa is als 
volgt: 
 

 
  

2016 2015
€'000 €'000

Stand per 1 januari
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 201.299 198.208

(88.724) (70.277)

Boekwaarden 112.575 127.931

Mutaties:
Investeringen 1.802 3.134
Desinvesteringen (42)
Afschrijving handelsnamen (9.560) (10.399)
Overige afschrijvingen immateriële vaste activa (4.474) (8.049)

Saldo (12.232) (15.356)

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 203.101 201.299
(102.758) (88.724)

Stand per einde verslagperiode 100.343 112.575

Cum. waardeverminderingen en afschrijvingen

Cum. waardeverminderingen en afschrijvingen

Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Goodwill
Concessies 7.601 1.722 (2.420) 6.903
Handelsnamen 77.716 80 (9.560) 68.236
Overgenomen 
verzekeringsportefeuilles 23.554 (1.413) 22.141
Overig 3.704 (641) 3.063

Totaal 112.575 1.802 (14.034) 100.343

Stand per 
31 

december 
2015

Stand per 
31 

december 
2016
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6 Beleggingen 
 
Onroerende zaken 
Het verloop is als volgt: 

 
Over de desinvesteringen is een positief resultaat van € 6.157 gerealiseerd. 
 
DELA heeft in een reclassificatie doorgevoerd op een gedeelte van haar crematoria. Deze crematoria werden voorheen 
tegen boekwaarde opgenomen onder de onroerende zaken in eigen gebruik en zijn geclassificeerd onder beleggingen in 
onroerende zaken tegen actuele waarde. In onderstaand overzicht is een verdeling van onroerende zaken naar soort 
weergegeven. De beleggingen in winkelpanden bestaan hoofdzakelijk uit winkelpanden op A-1 locaties en winkelcentra 
verspreid over Nederland. In 2016 werd een groot gedeelte van de huurwoningen verkocht aan het Amvest Residential 
Core Fund. 
 
De taxaties worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de RICS zoals geformuleerd in de RICS Taxatiestandaarden en 
conform het reglement van de NRVT. Zowel de RICS Taxatiestandaarden als het reglement van de NRVT voldoen aan de 
“International Valuation Standards” (IVS) en derhalve voldoen de taxaties hier ook aan. De methode is afhankelijk van 
het type vastgoed. In de DELA VG portefeuille is de BAR/NAR methode en de DCF-methode gehanteerd. De gehele 
portefeuille is gewaardeerd door in totaal 3 externe taxateurs; CBRE, DTZ en MVGM. De gehanteerde disconteringsvoet 
van de panden bevindt zich tussen de 3% en 10%. Alle drie de taxateurs beschikken minimaal over een type1 ISAE 
verklaring (MVGM type 2).  
De verantwoordelijke taxateurs zijn ingeschreven bij het NRVT. Alle taxaties zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de 
ROZ/IPD en NRVT. 

 
Uitsplitsing van de onroerende zaken is als volgt: 

 

2016 2015
€'000 €'000

Boekwaarde per 1 januari 1.373.572 1.359.702
Investeringen 65.125 77.137
Reclassificatie crematoria 5.309 19.455
Herwaarderingen crematoria 3.497
Overige herwaarderingen (22.355) (30.474)
Desinvesteringen (105.982) (55.746)

Boekwaarde per einde verslagperiode 1.315.669 1.373.572

Aanschafwaarde 927.790 963.338
Cumulatieve af-/herwaarderingen 387.879 410.234

Boekwaarde per einde verslagperiode 1.315.669 1.373.572

2016 2015

Winkels (-/- milieuvoorziening) 993.479          973.387          
Woningen 79.740            169.065          
Crematoria 150.070          138.504          
Kantoren 54.420            54.576            
Parkeren 37.960            38.040            

Totaal 1.315.669     1.373.572     
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Van de winkels á € 993.479 was per 31-12-2016 € 58.972 in ontwikkeling en van de crematoria á € 150.070 was per 31-12-
2016 € 8.316. De volgende bedragen zijn met betrekking tot onroerende zaken in de winst- en verliesrekening verwerkt: 

 
DELA heeft een beperkte omvang aan exploitatiekosten aangaande leegstand.  
 
Per balansdatum heeft de Groep de volgende contractuele verplichtingen ten aanzien van vastgoed in ontwikkeling: 
 

 
Deelnemingen 
De specificatie van deelnemingen luidt als volgt: 
 

 
Het verloop van de deelnemingen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 
Vanaf 1 januari 2016 heeft DELA een 100% belang in Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. en zijn de cijfers hiervan 
volledig opgenomen in de consolidatie.  

 
  

31-12-2016 31-12-2015

Voor nieuwbouw 3.774
Voor herontwikkeling 3.853 9.028

2016 2015

Huurinkomsten 89.087 85.678
(11.818) (37.067)

13.833 12.520
Exploitatiekosten voor activa die huurinkomsten 
hebben gegenereerd

Overige baten en lasten

Aandeel in 
geplaatst 
kapitaal 

Waardering 
per                

31-12-2016

Waardering 
per                

31-12-2015

in %
Société d'Étude et de Service pour la Crémation N.V. 35 579 574
Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. 30 -                     140

579 714

Naam, vestigingsplaats

2016 2015

Stand per 1 januari 714 565

Verwerving als gevolg van acquisities 111
Resultaat deelnemingen 5 38
Reclassificatie (140)

Stand per 31 december 579 714
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Overige financiële beleggingen 
Verloopoverzicht 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per 31 december 2016 zit in de post beleggingen in liquide middelen een bedrag van € 22.891 aan valuta-
termijncontracten (2015: € 5.082). De gerealiseerde valutaeffecten in 2016 bedragen voor aandelen een verlies € 194 en 
voor obligaties een winst van € 81.  
 
De beleggingen in liquide middelen hebben betrekking op liquide middelen, vorderingen en schulden die direct verband 
houden met beleggingen. 

  

Aankopen Verkopen Aflossingen

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Aandelen 1.427.845 1.119.502 (1.044.220) 107.688 1.610.815
Obligaties 1.624.329 785.496 (629.671) (1.143) 81.822 1.860.833
Vord. uit hypothec. 
leningen 216.879 1.991 (12.725) (10) 206.135
Vorderingen uit 
andere leningen 13.321 105 (5.640) 203 7.989
Beleggingen in 
liquide middelen 27.203 20.332 47.535
Andere financiële 
beleggingen 108.796 121.296 13.427 243.519

Totaal 3.418.373 2.028.390 (1.673.891) (19.508) 223.462 3.976.826
.

Stand per 
31 

december 
2016

Herwaar-
dering en 
andere 

mutaties

Stand per 31 
december 

2015

Aankopen Verkopen Aflossingen

Aandelen 1.433.090 635.749 (740.350) 99.357 1.427.845
Obligaties 1.392.226 951.596 (723.583) (1.895) 5.985 1.624.329
Vord. uit hypothec. 
leningen 209.838 6.533 (7.308) 7.815 216.879
Vorderingen uit 
andere leningen 12.960 1.045 (684) 13.321
Beleggingen in 
liquide middelen 53.180 58 (37) (25.998) 27.203
Andere financiële 
beleggingen 137.677 275 (33.258) 4.101 108.796

Totaal 3.238.973 1.595.256 (1.497.191) (9.924) 91.260 3.418.373

Herwaar-
dering en 
andere 

mutaties

Stand per 
31 

december 
2015

Stand per 31 
december 

2014
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Verdeling Obligaties en Vorderingen uit  andere leningen naar loopti jd  

 
Overige waarderingen 

 
 Noteringen aandelen en obligaties 
 

  

31-12-2015

Obligaties en 
andere 

vastrentende 
waardepapieren

Vorderingen 
uit andere 

leningen totaal

0-3 mnd 3,8 0,4 4,2
3-12 mnd 28,8 5,0 33,8
1-2 jaar 130,4 4,6 135,0
2-3 jaar 107,7 107,7
3-4 jaar 136,8 3,4 140,2
4-5jaar 151,1 151,1
>5 1065,6 1065,6

Totaal 1.624,2 13,4 1.637,6

31-12-2016

Obligaties en 
andere 

vastrentende 
waardepapieren

Vorderingen 
uit andere 

leningen totaal

0-3 mnd 8,0 0,0 8,0
3-12 mnd 31,5 0,0 31,5
1-2 jaar 126,0 4,7 130,7
2-3 jaar 135,8 3,0 138,8
3-4 jaar 149,3 0,3 149,6
4-5jaar 190,9 190,9
>5 1219,3 1219,3

Totaal 1.860,8 8,0 1.868,8

31-12-2016 31-12-2015

Aandelen
Officieel genoteerd 1.610.815     1.427.845     
Niet officieel genoteerd -                    -                    

1.610.815  1.427.845  
.
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Andere financiële beleggingen 
 
De onder de andere financiële beleggingen opgenomen bedragen hebben betrekking op belangen in 
participatiemaatschappijen en niet beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Alle overige financiële beleggingen staan 
ter vrije beschikking van de rechtspersoon. 
 
 

7 Vorderingen 
 

 
Overige vorderingen 
De specificatie luidt als volgt: 
 

 
De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar, behalve de latente belastingvorderingen en de 
leningen u/g directie. De vordering op de pensioenuitvoerder heeft overwegend een lange-termijn karakter. Deze is 
ontstaan vanuit de afspraak tot bijstorting door DELA om het overeengekomen beleggingsbeleid door de 
pensioenuitvoerder te garanderen. De huidige vordering is met name het gevolg van de lage rentestand waardoor de 
verplichtingen stijgen op basis van marktwaarde. Aflossing van deze vordering door de pensioenuitvoerder is mede 
afhankelijk van de ontwikkeling van de jaarlijkse beleggingsoverschotten, welke een mate van onzekerheid in zich heeft.  
 
Latente belastingvorderingen 
De latente belastingvorderingen hebben onder andere betrekking op het verschil tussen de fiscale activering van eerste 
kosten (€ 24.289), verliesverrekening voorgaande jaren (€ 19.328), verschil fiscale waardering van effecten en 
vastrentende waarden (€ 2.136), verschil fiscale waardering van onroerende zaken (€ 3.749) en verschil fiscale waardering 
van immateriële vaste activa (€ 933). 

  

31-12-2016 31-12-2015

Latente belastingvorderingen 50.927 54.921
Vennootschapsbelasting 3.473 22.507
Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.462 13.867
Vordering op de pensioenuitvoerder 7.992 21.134
Leningen u/g directie 250 250
Debiteuren 16.489 16.454
Af te wikkelen verkoop vastgoed 50.423
Overige vorderingen 12.251 10.508

98.844 190.064
.

31-12-2016 31-12-2015

Obligaties
Officieel genoteerd 1.860.833     1.624.329     
Niet officieel genoteerd -                    -                    

1.860.833  1.624.329  
.
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Leningen u/g bestuur 
De in artikel 2:383 lid 2 BW bedoelde hypothecaire leningen aan bestuurders en gewezen bestuurders bedragen € 250 
(2015: € 250). Van de leningen aan bestuurders is € 250 (2015: € 250) verstrekt tegen 3%. Deze leningen moeten door de 
betreffende bestuurder worden afgelost in het jaar waarin hij zijn functie neerlegt. In het boekjaar vond er geen aflossing 
plaats.  
 
 

8 Overige activa 
 
 
Onroerende zaken in eigen gebruik 
Het verloop is als volgt: 

 

 Over de desinvesteringen is een boekverlies van € 2.106 behaald (2015: boekwinst € 103). 
 
Overige vaste bedri j fsmiddelen 
 
Het verloop is als volgt: 

 
Over de desinvesteringen is geen resultaat behaald. 

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 85.198 104.595
Investeringen 7.094 5.757
Herwaarderingen (738)
Verwerving als gevolg van acquisities 205 (2.894)
Reclassificatie crematoria (5.309) (18.537)
Desinvesteringen (7.275) (717)
Afschrijvingen (5.503) (5.900)

Boekwaarde per 31 december 73.672 85.198

Aanschafwaarde 157.252 163.274
Afwaarderingen (1.250) (1.250)
Cumulatieve afschrijvingen (82.330) (76.826)

Boekwaarde per 31 december 73.672 85.198

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 85.198 104.595
Investeringen 7.094 5.757
Herwaarderingen (738)
Verwerving als gevolg van acquisities 205 (2.894)
Reclassificatie crematoria (5.309) (18.537)
Desinvesteringen (7.275) (717)
Afschrijvingen (5.503) (5.900)

Boekwaarde per 31 december 73.672 85.198

Aanschafwaarde 157.252 163.274
Afwaarderingen (1.250) (1.250)
Cumulatieve afschrijvingen (82.330) (76.826)

Boekwaarde per 31 december 73.672 85.198

2016 2015

Boekwaarde per 1 januari 26.665 30.368
Investeringen 7.316 6.464
Reclassificatie crematoria (918)
Desinvesteringen (975) (263)
Afschrijvingen (8.111) (8.985)

Boekwaarde per 31 december 24.895 26.665

Aanschafwaarde 123.724 117.384
Cumulatieve afschrijvingen (98.829) (90.718)

Boekwaarde per 31 december 24.895 26.665
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Liquide middelen 
Onder de liquide middelen zijn geen deposito’s begrepen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de 
rechtspersoon. 
 
 

9 Overlopende activa 
 
 
De specificatie luidt als volgt: 

 
 

10 Toelichting bij het kasstroomoverzicht 
 
 
Algemeen Belang Uitvaartverzorging B.V. (per 1 januari 2016), Begraafbeheer B.V. (per 22 april 2016), DELAmondo 
Vastgoed B.V. en DELAmondo Klooster B.V. (beide per 16 november 2016) worden als 100% deelneming 
geconsolideerd. Per 1 januari 2016 wordt Myosotis B.V. (door verkoop) niet meer opgenomen in de consolidatie. 
 
 

11 Groepsvermogen 
 
Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht. 
 
 

12 Solvabiliteit 
 
 
Met ingang van 1 januari 2016 is Solvency II van kracht. Dit houdt o.a. in dat de methode om de solvabiliteit te 
berekenen, is veranderd. Onder Solvency II wordt meer dan voorheen rekening gehouden met de risico’s die in de balans 
van de verzekeraars zijn opgenomen. DELA hanteert het zogeheten standaardmodel voor haar berekeningen. Hierbij 
wordt uitgegaan van de door Europees toezichthouder EIOPA gepubliceerde rentetermijnstructuur (inclusief Ultimate 
Forward Rate en Volatility Adjustment)  per ultimo 2016. De in het kader van de DayOne (openingsbalans Solvency II) 
rapportage aan DNB gerapporteerde bedragen worden hieronder als vergelijkende cijfers getoond. 
  

31-12-2016 31-12-2015

Lopende rente en huur 1.993 1.299
Overlopende activa 12.350 12.484

14.343 13.783
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Per 31 december is DELA Verzekeringen N.V. gefuseerd met DELA Natura- en levensverzekeringen N.V., waardoor voor 
DELA Verzekeringen N.V. per eind 2016 geen afzonderlijke solvabiliteitsgegevens zijn opgenomen. De vereiste 
solvabiliteit is vastgesteld rekening houdend met de in paragraaf 4 toegelichte verzekeringsrisico’s. 

 
 

13 Totaalresultaat 
 
 
Het geconsolideerde totaalresultaat inclusief rechtstreekse waardemutaties in het eigen vermogen is als volgt  
samengesteld: 

 
 
14 Aandeel derden 
 
Het verloop van het aandeel derden is als volgt: 
 

  

Aanwezige 
solvabiliteit

Vereiste 
solvabiliteit

Aanwezige 
solvabiliteit

Vereiste 
solvabiliteit

2.090.493       821.234   1.459.342       767.114   
DELA Verzekeringen N.V. nvt nvt 200.482          172.776   

1.992.085       832.935   1.568.068       908.939   

Solvabiliteitsmarge Coöperatie DELA

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.

31-12-201531-12-2016

DELA Coöperatie

1.159.150 1.379.063

2016 2015

Resultaat na belastingen 137.288 (29.055)

2.622
() 2.158

137.288 (24.274)

Mutatie eigen vermogen door 
waardevermeerdering crematoria (netto 
effect)
Overige mutaties

Totaal geconsolideerd resultaat boekjaar

2016 2015

Stand per 1 januari 1.575 1.375
Verwerving als gevolg van acquisities 391 1
Resultaat boekjaar (68) 199
Desinvestering (701)

Stand per 31 december 1.197 1.575
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De specificatie van aandeel derden luidt als volgt: 
 

 
 

15 Technische voorzieningen 
 
De specificatie luidt als volgt: 

 
Het verloop in de technische voorzieningen is als volgt: 
 

 
  

Aandeel in 
geplaatst 
kapitaal 

Waardering 
per                

31-12-2016

Waardering 
per                

31-12-2015

in %
Myosotis Uitvaartverzorging B.V. 48 -                     701
Hainnaut Crémation SA 40 1.197 874

1.197 1.575

Naam, vestigingsplaats

31-12-2016 31-12-2015
Technische voorziening:
- Bruto 4.139.556 3.918.703
- Herverzekeringsdeel (14.630) (11.868)
- Overrentedeling 857

4.125.783 3.906.835

Geactiveerde acquisitiekosten (63.082) (56.640)

Stand per 31 december 4.062.701 3.850.195
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Van de totale technische voorziening is een bedrag van ca. € 4,06 miljard (2015: € 3,85 miljard) als langlopend te 
beschouwen.  
 
Geactiveerde acquisit iekosten 
 Het verloop van de post geactiveerde acquisitiekosten is als volgt: 

 
Per 1 januari 2013 is het provisieverbod in Nederland van kracht, waardoor in Nederland geen provisiekosten meer 
worden gemaakt en geactiveerd. In België bestaat geen provisieverbod en worden wel provisiekosten gemaakt en 
geactiveerd. 
 
 
16 Toereikendheidstoets 
 
 
Het totaal van de technische voorzieningen van het levenbedrijf laat bij de uitgevoerde toereikendheidstoetsen op 
marktwaarde een overwaarde van € 1.422 mln. (2015: € 383 mln.) zien. De uitkomsten van de toereikendheidstoets is op 
het niveau van DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. (inclusief het Belgische bijkantoor) uitgevoerd. De 
gehanteerde grondslagen zijn vermeld in paragraaf 2.16. 

 
 
17 Voorzieningen 
 
 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 
 

 
 
De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter, met uitzondering van de reorganisatievoorziening 
waarvan de looptijd maximaal 2 jaar is. Dit geldt ook voor de betalingen. Per eind boekjaar 2016 is de voorziening voor 
grafonderhoud geclassificeerd onder de kortlopende schulden. 
 
 

2016 2015

Stand per 1 januari 56.640 53.874
Verleend 12.690 8.445
Afgeschreven (6.248) (5.679)

Stand per 31 december 63.082 56.640

Overige
Dotatie Onttrokken Acquisities mutaties

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Latente belastingen 193.052 7.830 (7.672) 4 (79) 193.135
Pensioenen 102 (48) 54
Ambtsjubilea 969 71 1.040
Groot onderhoud 1.095 143 (535) 703
Graf onderhoud 2.160 259 (207) (2.212)
Reorganisatie 767 (36) 731

Totaal 198.145 8.303 (8.450) 4 (2.339) 195.663
.

Stand per 31 
december 

2016

Vrijval in 
het 

resultaat

Stand per 31 
december 

2015
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18 Langlopende schulden 
 

 
Herverzekerde verplichtingen 
De hierboven opgenomen schulden met herverzekeraars hebben een langlopend karakter. De herverzekeraars zijn 
verplicht het herverzekerd belang in contanten bij de verzekeraars van de Groep te deponeren. Over het depot wordt een 
rente vergoed van 4,5% per jaar (2015: 4,5%).  
 
Schulden uit  hoofde van het deposito fonds 
Dit betreft stortingen door cliënten ten behoeve van de toekomstige verzorging van de uitvaart. Deze deposito’s zijn 
tussentijds niet opvraagbaar, en worden uitgekeerd bij overlijden. Hierdoor heeft deze post een overwegend langlopend 
karakter. 
 
Het verloop luidt als volgt: 

 
Over het depositofonds wordt een rente vergoed tussen de 2,5% en 3,0% per jaar.  
  

31-12-2016 31-12-2015

Herverzekerde verplichtingen 12.189 11.674
Depositofonds 128.875 116.933
Schulden aan kredietinstellingen 4.563 5.760

145.627 134.367

Overige
Dotatie Onttrokken Acquisities mutaties

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Latente belastingen 202.107 8.251 (16.512) 880 (1.683) 9 193.052
Pensioenen 148 (46) 102
Ambtsjubilea 931 39 (2) 969
Groot onderhoud 1.090 148 (143) 1.095
Graf onderhoud 2.252 113 (205) 2.160
Reorganisatie 900 (133) 767

Totaal 206.528 9.451 (16.995) 880 (1.729) 9 198.145

Stand per 31 
december 

2014

Stand per 31 
december 

2015

Vrijval in 
het 

resultaat

2016 2015

Stand per 1 januari 116.933 105.241
Bijgeschreven rente 3.234 2.855
Ontvangen stortingen 12.609 12.448
Verwerving als gevolg van acquisities 9

132.776 120.553
Aangewend voor uitvaartverzorging (3.901) (3.620)

Stand per 31 december 128.875 116.933
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Schulden aan kredietinstel l ingen 
Het betreft opgenomen leningen van dochterondernemingen bij kredietinstellingen. De van toepassing zijnde 
rentepercentages variëren van 1% tot 2%. DELA Uitvaartverzorging B.V. staat daarbij garant voor leningen van 
dochterondernemingen ten bedrage van € 441 (2015: € 680). 
 

 
19 Kortlopende schulden 
 
De specificatie luidt als volgt: 

 
Afgeleide financiële instrumenten 
Onder afgeleide financiële instrumenten zijn valutatermijncontracten opgenomen. Deze zijn niet beursgenoteerd. 
Waardering vindt plaats op basis van de ‘mark-to-model’ benadering. 
 
Voor een schuld aan een kredietinstelling is de Groep een interest rate swap aangegaan, waarbij variabele rente wordt 
ontvangen en vaste rente wordt betaald. De schuld is in 2014 afgelost. Op balansdatum bedroeg de marktwaarde (zijnde 
de boekwaarde) van deze interest rate swap € 0,2 miljoen negatief (2015: € 0,3 miljoen negatief). De onderliggende 
nominale waarde waarop deze interest rate swap betrekking heeft is € 4 miljoen groot (2015: € 5 miljoen).  
 
 

20 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 

 
Overige effecten 
Inzake beleggingen in overige effecten zijn geen verplichtingen aangegaan (2015: geen). 
 
Aansprakeli jkheidsstel l ing 
Door DELA Coöperatie is ten behoeve van de meeste in de consolidatie betrokken dochterondernemingen een 
aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in artikel 2:403 BW. De betreffende dochterondernemingen zijn 
opgenomen in paragraaf 1.2. 
  

31-12-2016 31-12-2015

Crediteuren 13.352 15.470
Vennootschapsbelasting 45.437 35.925

7.861 8.164

29.708 25.270
Vooruitontvangen huren 8.167 9.221
Kortlopend deel van langlopende schulden 911 953
Vooruitontvangen premie 54.345 52.821
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 100.624 54.055
Overige schulden en overlopende passiva 40.321 38.278

300.726 240.157

Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen
Nog te betalen uitvaartkosten en 
verzekeringsuitkeringen
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( Meerjarige)  f inanciële verplichtingen 

 
Kredietfaci l i teiten 
DELA heeft een kredietfaciliteit bij Northern Trust van maximaal € 35 mln. of 10% van de waarde van de effecten die in 
bewaring liggen van de kredietverstrekker. Het onderpand zijn de effecten, welke bij Northern Trust in bewaring liggen. 
Het verschuldigde rentepercentage bedraagt het ECB rentetarief (1-maands) plus een opslag van 1,25%.  
 
Investeringsverplichting 
DELA heeft met het Amvest Residential Core Fund contractueel overeengekomen om de komende jaren voor  € 175 
miljoen te investeren. Huidige planning is dat deze investering gedurende de komende 4 jaar zal plaatsvinden. 
 
Toekomstige contractuele huurinkomsten 
DELA heeft uit hoofde van lopende huurovereenkomsten recht op toekomstige huuropbrengsten. 
 

  

Huur 3.716 12.826 7.002
Leaseverplichtingen 2.910 3.949 -                   

Vervallen na 
vijf jaar

Vervallen 
binnen één 

jaar

Vervallen 
na één en 
voor vijf 

jaar

Huurinkomsten 71.547 181.383 50.988

Binnen 
één jaar

Na één en 
voor vijf 

jaar

Na vijf jaar
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21 Netto-omzet 
 
De geografische omzetverdeling is als volgt: 

 
  

In 2016 zijn het Nederlandse premie-inkomen behaald via DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. en het Belgische 
premie-inkomen behaald via DELA Verzekeringen N.V. Per 31 december 2016 is DELA Verzekeringen N.V. gefuseerd met 
DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. Van de totale premie-inkomsten in 2016 bestaat € 5,2 mln. uit premie ineens 
(2015: € 4,5 mln.).  
 

 

22 Opbrengst uit beleggingen 
 
De opbrengst beleggingen bestaat uit: 
 

 
  

2016 2015

Premie-inkomen Nederland 307.429 281.715
179.613 179.129

Totaal Nederland 487.042 460.845

Premie-inkomen België 92.140 85.373
54.980 56.810

Totaal België 147.120 142.183

634.162 603.027

Intercompany omzet uitvaartverzorging (115.740) (112.659)
Overige omzet Verzekeraar 1.654 1.659

Totaal 520.076 492.027

Opbrengst uitvaartverzorging België

Opbrengst uitvaartverzorging Nederland

Totaal premie-inkomen en opbrengst uitvaartverzorging

2016 2015

196.066 192.915
144.222 (76.465)

340.288 116.450

(842) (1.090)
Af: Intercompany huren 
crematoria

(8.833) (7.902)

330.613 107.458

Indirect rendement beleggingen

Af: Financiële lasten uitvaartverzorger

Opbrengst beleggingen verzekeraar
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Deze opbrengsten kunnen ook als volgt worden gespecificeerd: 

 
 

23 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst  
op beleggingen 

 
 
De gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten op beleggingen per beleggingscategorie zijn als volgt:  
 

 

2016 2015
€'000 €'000

Onroerende zaken (indirect) (11.873) (34.106)
Onroerende zaken (direct) 69.284 76.130
Aandelen (indirect) 107.422 83.185
Aandelen (direct) 38.114 37.371
Obligaties (indirect) 79.843 (24.699)
Obligaties (direct) 75.204 68.155
Derivaten (direct)
Derivaten (indirect) (45.148) (110.202)

8.642 8.757
590 1.031

Overige rentebaten 23 (420)
Andere financiële beleggingen (indirect) 13.977 9.357

3.394 481

339.472 115.040

Beleggingslasten
Kosten groot onderhoud 3.291 2.444
Overige kosten 1.638 1.596
Overige rentelasten 3.930 3.542

8.859 7.582

Netto opbrengst beleggingen 330.613 107.458

Andere financiële beleggingen (direct)

Bruto-opbrengsten beleggingen

Vorderingen uit andere leningen
Vorderingen uit hypothecaire leningen

Gerea-
liseerde 

resultaten

Niet gerea-
liseerde 

resultaten

Gerea-
liseerde 

resultaten

Niet gerea-
liseerde 

resultaten
€'000 €'000 €'000 €'000

Onroerende zaken 75.441 (18.030) 72.497 (30.474)
Aandelen 38.378 107.159 142.551 (21.995)
Vastrentende waarden 60.835 94.212 79.317 (35.860)
Derivaten (16.211) (28.937) (106.684) (3.517)
Andere financiële beleggingen 13.500 4.267 8.437 3.186

171.944 158.671 196.118 (88.660)

20152016
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Ongerealiseerde beleggingsopbrengsten zijn de positieve dan wel negatieve verschillen tussen de aankoopprijs en de 
marktwaarde van de beleggingen (inclusief valuta-effecten), welke op balansdatum in bezit zijn van de Groep. Alle 
overige beleggingsopbrengsten worden toegerekend aan de gerealiseerde beleggingsopbrengsten.  
 
Onder directe beleggingsopbrengsten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle 
beleggings-gerelateerde kosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd, welke ontstaan als gevolg van 
marktwaardemutaties worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten. 
 
 
24 Kostprijs van de omzet 
 
 
Deze kosten bestaan uit: 

 
 

25 Algemene beheerskosten 
 
 
De Algemene beheerskosten van de verzekeraar en de uitvaartverzorger bestaan uit: 

 
 
Mede naar aanleiding van de opgelopen garantiestorting zijn nadere afspraken gemaakt met de pensioenbeheerder en is 
een bedrag van € 25 mln. afgestort in het gesepareerde depot zoals nader toegelicht op pagina 58. Deze incidentele 
pensioendotatie is opgenomen onder de bijzondere lasten. 
 
 
 
 

2016 2015

Verzekeringstechnische lasten 362.436 334.036
Directe kosten uitvaartverzorging 106.902 107.946

AF: Intercompany uitkeringen verzekeraar (115.740) (112.659)

Totaal 353.598 329.323

2016 2015

Personeelskosten 124.744 119.440
Overige bedrijfskosten 81.426 74.542
Bijzondere baten (5.519) (2.425)
Bijzondere lasten 35.417 22.377
Gift DELA goededoelenfonds 687 477
Afschrijving handelsnamen 9.560 10.399

Af: Intercompany huren crematoria (8.833) (7.902)

Totaal 237.482 216.908
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26 Verzekeringstechnische lasten 
 
Deze lasten bestaan uit: 

 
 
27 Personeelskosten 
 
De personeelskosten van de verzekeraar en de uitvaartverzorger bestaan uit: 

 

28 Verkoopkosten 
 
Onder de verkoopkosten van de verzekeraar zijn de volgende kosten opgenomen: 

 
  

2016 2015
€'000 €'000

Uitkering bij overlijden 8.774 7.222
Uitvaartkosten 95.766 92.965
Expiratie 2.428 2.806
Uitkering pensioenverzekeringen 13 13
Kapitaaluitkeringen 43.517 40.528
Uitkeringen royementen 7.039 5.961
Afkopen 17.831 18.608
Dotatie technische voorziening 187.068 165.933

362.436 334.036

2016 2015

Lonen en salarissen 54.787 52.785
Sociale lasten 15.504 15.064
Pensioenlasten 8.051 7.742
Uitbesteed werk 26.083 22.847
Overige personeelskosten 20.319 21.002

124.744 119.440

2016 2015

Personeelskosten 12.096 13.141
Provisie derden 12.690 8.445
Overige acquisitiekosten 16.773 18.578
Geactiveerde acquisitiekosten (6.442) (2.766)

35.117 37.398
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29 Andere bedrijfskosten 
 
Onder de andere bedrijfskosten van de verzekeraar en de uitvaartverzorger zijn opgenomen: 
 

 

30 Afschrijvingen op en overige waardeveranderingen van 
immateriële en materiële vaste activa 

 
 
In de andere bedrijfskosten en overige baten en lasten zijn begrepen afschrijvingen op en waardeverminderingen van 
immateriële en materiële vaste activa. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 

 

 

31 Beloning bestuurders en commissarissen 
 
 
De bezoldiging van de bestuurders kent een vaste en een variabele component. Het bestuur ontvangt geen 
representatievergoeding noch aandelen of opties, echter de variabele beloning wordt voor 60% onvoorwaardelijk 
uitgekeerd en voor 40% voorwaardelijk. Beide delen worden voor 50% in contanten uitgekeerd en voor 50% ontvangt 
men een waardepapier gekoppeld aan het Financieel Instrument. De retentieperiode voor het waardepapier voor het 
onvoorwaardelijke gedeelte bedraagt één jaar. De retentieperiode voor het voorwaardelijke deel bedraagt drie jaar. De 
bezoldiging van bestuurders in het boekjaar bedroeg aan vaste beloning € 869 (2015: € 843), aan uitgekeerde variabele 
beloning € 171 (2015: € 163) en aan bijdrage pensioenen € 245 (2015: € 228). De bezoldiging van de commissarissen in 
het boekjaar bedroeg € 236 (2015: € 223). De verhoging wordt mede veroorzaakt doordat in de loop van 2015 een zesde 
commissaris is benoemd die v.w.b. bezoldiging in 2016 volledig meeloopt. 
  

2016 2015

Gebouw Inventaris 32.257 30.760
Autokosten 6.195 7.364
ICT-kosten 18.361 16.316
Advieskosten 4.394 4.561
Kantoorkosten 7.339 7.978
Overige kosten 12.881 7.563

81.427 74.542

2016 2015

Afschrijvingen immateriële vaste activa 14.034 18.447
Afschrijvingen materiële vaste activa 13.614 14.885

(27.648) (33.332)
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32 Accountantshonoraria 
 
 
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht (het honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening betreft de totale honoraria over het boekjaar waarop 
de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant reeds gedurende het 
boekjaar zijn verricht): 

 
 
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de groep zijn uitgevoerd door accountants-organisaties en 
onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountants-organisaties) en de in 
rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. 
 
 

33 Verbonden partijen 
 

 
Identif icatie van verbonden parti jen 
Alle juridische eenheden binnen de Groep worden door DELA Coöperatie als verbonden partijen aangemerkt, aangezien 
DELA direct of indirect zeggenschap kan uitoefenen over al deze entiteiten.  
Ook worden door DELA Coöperatie de bestuurders en hun directe familieleden als verbonden partijen aangemerkt. 
 
Inzake overlijdens die bij DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. worden aangemeld, wordt de uitvoering verzorgd 
door DELA Uitvaartverzorging B.V. en haar dochtermaatschappijen. DELA Verzekeringen N.V. had haar 
verzekeringsportefeuille gedurende boekjaar 2016 deels herverzekerd bij DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De 
herverzekering is de door fusie tussen DELA Verzekeringen N.V. met Natura- en levensverzekeringen N.V. per 31 
december 2016 opgeheven. 

Deloitte 
NL

PwC NL Deloitte 
buitenland

PwC 
buitenland

Totaal 
Deloitte

Totaal 
PwC

Controle van de jaarrekening 259 85 174 344 174
Andere controlewerkzaamheden 20 3 20 3
Fiscale advisering 200 9 0 209
Andere niet-controlediensten 18 0 18

279 200 85 204 364 404

2015

2016
Deloitte NL Deloitte 

buitenland
Totaal 

Deloitte

Controle van de jaarrekening 199 245 444
86 86

Fiscale advisering
Andere niet-controlediensten 5 5

285 250 535

Andere controlewerkzaamheden
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34 Gemiddeld aantal werknemers 
 
 
Gedurende 2016 had de Groep gemiddeld 1.899 (2015: 1.898) werknemers in dienst, waarvan 408 (2015: 406) 
werknemers in België. Hiervan zijn 32 werknemers (2015: 32) werkzaam in de beleggingssector waarvan de 
personeelskosten onder de beleggingsresultaten vallen. 
 
Hieronder een splitsing van het gemiddeld aantal werknemers naar de sectoren: 

 

35 Claims 
 
 
Bij of door de Groep is geen materiële claim aanhangig gemaakt.  
 
 

36 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  
 
De belasting over het positieve resultaat voor belastingen ten bedrage van € 196.256 kan als volgt worden toegelicht: 
 
 

Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op het nominale Nederlandse belastingtarief. 

Sector 2016 2015

Verzekeren 357 367
Uitvaartverzorging 1.295 1.280
Holding & Staf 215 219
Beleggingen 32 32
Totaal 1.899 1.898

2016 2015

- Verslagjaar (48.105) (3.899)
- Correcties voorgaande jaren (3.880) (842)
- Ontstaan en afwikkeling tijdelijke verschillen (4.050) 14.647

Totaal (56.035) 9.906

2016 2015
€'000 €'000

193.256 (38.761)
Nominaal belastingpercentage 25,0% 25,0%

Nominaal belastingbedrag (48.314) 9.690
Effect deelnemingsvrijstelling 1.929 2.475
Correcties voorgaande jaren (3.880) (842)
Overige fiscale verschillen (5.770) (1.417)

Totaal (56.035) 9.906

29,0% 25,6%Effectief belastingpercentage

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
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Enkelvoudige jaarrekening 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming) 
 
 

 

x € 1.000 Ref.
€'000 €'000 €'000 €'000

Activa

Vaste activa
Deelnemingen 38 1.040.640 899.932

39
6.563 6.563

Vlottende activa
39

438
Overige vorderingen 4.023 2.713

Liquide middelen 40 50 71
1.051.276 909.717

Passiva

Eigen vermogen 43
Herwaarderingsreserve 41 371.589 379.379
Overige reserve 42 644.155 499.077

1.015.744 878.456
Kortlopende schulden

34.442 30.581
Overige schulden 1.090 680

1.051.276 909.717

Schulden aan groepsmaatschappijen

Vorderingen op 
groepsmaatschappijen

31 december 201531 december 2016

Vorderingen op 
groepsmaatschappijen
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2016 
 

 

x € 1.000 Ref. 2016 2015

Resultaat deelnemingen na 
belastingen

38
140.708 (25.481)

Vennootschappelijk resultaat 
na belastingen (3.420) (3.574)

Resultaat na belastingen 137.288 (29.055)

x € 1.000 Ref. 2016 2015

Resultaat deelnemingen na 
belastingen

38
140.708 (25.481)

Vennootschappelijk resultaat 
na belastingen (3.420) (3.574)

Resultaat na belastingen 137.288 (29.055)
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Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-  
en verliesrekening 

 
 

37 Algemeen 
 
 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening zijn gelijk. Aangezien de winst- en verliesrekening over 2016 van DELA Coöperatie is verwerkt in de 
geconsolideerde jaarrekening, is volstaan met weergave van de beknopte enkelvoudige winst- en verliesrekening in 
overeenstemming met artikel 2:402 van het Burgerlijk Wetboek. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden 
gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 2.5 van de geconsolideerde 
jaarrekening. 
 
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar 
de toelichting in hoofdstukken 2 en 3 op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. 
 
 

38 Deelnemingen 
 
 
De deelneming betreft het 100%-belang in DELA Holding N.V. 
Het verloop van de deelneming kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
 

 
  

2016 2015

Stand per 1 januari 899.932 920.632
Resultaat deelnemingen 140.708 (25.481)
Overige mutaties in reserves 4.782

Stand per 31 december 1.040.640 899.932

Aanschafwaarde 590.418 590.418
Cumulatieve mutaties 450.222 309.514

Stand per 31 december 1.040.640 899.932
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39 Vorderingen 
 
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 
 

 
Over het gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt 1% (kort) en 4% (lang) rente berekend. 
Omtrent aflossing en zekerheden is niets geregeld. 
 
 

40 Liquide middelen 
 
 
De specificatie luidt als volgt: 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.  
 

41 Herwaarderingsreserve 
 
Het verloop is als volgt: 

 
  

31-12-2016 31-12-2015

DELA Holding N.V. 6.563 7.001

6.563 7.001

31-12-2016 31-12-2015

Rabobank 50 66
Deutsche Bank N.V. 5

50 71

2016 2015

Stand per 1 januari 379.379 377.575

(8.177) (29.495)
387 (13.809)

Herwaardering Crematoria 
(netto effect) 2.622
Van overige reserves inzake 
mutatie onroerende zaken 
voorgaande jaren () 42.485

Stand per 31 december 371.589 379.379

Waardemutatie overige effecten

Naar overige reserves inzake waarde mutatie 
onroerende zaken
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42 Overige reserves 
 
Het verloop is als volgt: 
 

 
 

43 Mutatieoverzicht eigen vermogen 
 
De mutaties in het eigen vermogen luiden als volgt: 
 

 
 
Voorstel  to t resultaatbestemming 2016 
Voorgesteld wordt het positieve resultaat na belastingen van € 137.288 toe te voegen aan de overige reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling door de Algemene Vergadering is deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening 
verwerkt. 
 
Resultaatbestemming 2015 
De jaarrekening 2015 is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 28 mei 2016. De Algemene Leden 
Vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. 

  

2016 2015

Stand per 1 januari 499.077 525.153
137.288 (29.055)

8.177 29.495
(387) 13.809

(40.326)

Stand per 31 december 644.155 499.077

Waardemutatie overige effecten

Van herwaarderingsreserve inzake waarde-
mutatie onroerende zaken

Uit bestemming resultaat boekjaar

Naar herwaarderingsreserve inzake waarde-
mutatie onroerende zaken

2016 2015

Stand per 1 januari 878.456 902.730
Geconsolideerd netto resultaat 137.288 (29.055)
Herwaardering Crematoria 2.622
Overige mutaties () 2.158

Stand per 31 december 1.015.744 878.456
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44 Gemiddeld aantal werknemers 
 
 
Gedurende 2016 had de Coöperatie 1 (2015: 1) werknemer in dienst, waarvan geen (2015: geen) werknemers in het 
buitenland. 

 
 
Eindhoven, 21 april 2017 
DELA Coöperatie  
 
 
Het Bestuur De Raad van Commissarissen 
 
Drs. E. Doeve MAIA Dr. W.M. van den Goorbergh 
Ir. J.A.M. van der Putten  MMO Drs. J.P. de Pender 
J.L.R. van Dijk RA Prof. mr. C.J.H. Jansen 

Mw. drs. W. A. P. J. Caderius van Veen RA 
C.P.V. van der Weg 
Prof. dr. J.J.A. Leenaars 
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Overige gegevens 
 
Statutaire winstverdeling 
Volgens artikel 26 van de statuten stelt het Bestuur de jaarrekening over het afgelopen boekjaar op, inclusief het voorstel 
tot resultaatbestemming. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 

Aan de ledenraadvergadering en de raad van commissarissen van DELA Coöperatie U.A. 
 
 
 
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van DELA Coöperatie U.A. te Eindhoven gecontroleerd.  
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van DELA Coöperatie U.A. op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016, in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016. 
2. De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2016. 
3. De toelichting met een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening”. 
 
Wij zijn onafhankelijk van DELA Coöperatie U.A. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Onze contro lebenadering 
Wij hebben als onderdeel van de controle de materialiteit bepaald en die gebruikt om de risico’s op een materiële 
afwijking in de jaarrekening in te schatten. In het bijzonder hebben wij de posten beoordeeld met een relatief hoge 
subjectiviteit; daar waar schattingen met betrekking tot onzekere toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. Wij hebben 
specifiek ook gelet op het risico dat het management interne beheersingsmaatregelen doorbreekt, en op het risico van 
materiële afwijkingen als gevolg van fraude. Daarnaast hebben wij de continuïteit en betrouwbaarheid van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking nadrukkelijk in onze controle betrokken. 
 
Material iteit  
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op 
€ 20 miljoen. De materialiteit is gebaseerd op 2% van het eigen vermogen. Wij houden ook rekening met afwijkingen 
en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen 
materieel zijn. 
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Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde 
afwijkingen boven € 1 miljoen rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen 
relevant zijn. 
 
 

Overzicht materialiteit  

Materialiteit voor de jaarrekening als geheel € 20 miljoen 

Basis voor de materialiteit 2% van het eigen vermogen 

Rapportagetolerantie voor geconstateerde afwijkingen € 1.000.000 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Reikwijdte van de groepscontro le  

DELA Coöperatie U.A. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten. De financiële informatie van deze groep is 
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van DELA Coöperatie U.A.  

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen waarin de belangrijkste activiteiten van de 
groep worden uitgevoerd; dit betreft DELA Coöperatie U.A. (enkelvoudig), DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V., 
DELA Vastgoed B.V., DELA Vastgoed II B.V., DELA Vastgoed Woningen B.V., DELA Crematoria Groep B.V, DELA 
Hypotheken B.V. en DELA Uitvaartverzorging B.V. Bij deze twee onderdelen hebben wij zelf controlewerkzaamheden 
uitgevoerd. Bij de significante onderdelen DELA Vastgoed B.V., DELA Vastgoed II B.V., DELA Vastgoed Woningen B.V., 
DELA Crematoria Groep B.V, DELA Hypotheken B.V. en DELA Uitvaartverzorging B.V., DELA Verzekeringen N.V. en DELA 
Holding Belgium N.V. hebben de accountants van de groepsonderdelen werkzaamheden uitgevoerd, op basis van 

Enkelvoudige en
geconsolideerde

Jaarrekening 

Bestuursverslag Materialiteit

Kernpunten Reikwijdte

• Opgesteld 
overeenkomst
ig Titel 9 boek 
2 BW 

• In 
overeenstem
ming met 
COS 720. 

• Voor de 
jaarrekening 
als geheel 
hebben wij de 
materialiteit 
bepaald op 
€ 20 miljoen 

• Toereikendheid van de technische voorziening. 
• Waardering handelsnamen Nederland en 

België. 
• Waardering vastgoed voor 

beleggingsdoeleinden en crematoria. 
• Waardering overige financiële beleggingen. 
• Solvency II 

• Controle van de 
vennootschap 
en significante 
dochter-
ondernemingen. 
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instructies van ons. Bij andere onderdelen hebben wij beoordelingswerkzaamheden of specifieke controlewerkzaamheden 
uitgevoerd.  

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op 
groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de 
groep verkregen om een oordeel te kunnen geven over de geconsolideerde jaarrekening.  

De kernpunten van onze contro le  

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij die zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk 
waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met de raad van 
commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.  

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de 
jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden 
bezien, en niet als 
 

Beschrijving van het kernpunt De wijze waarop dit kernpunt door ons is 
gecontroleerd 

Toereikendheid van de technische 
voorz ieningen  

DELA Coöperatie U.A. heeft een significante 
technische voorziening van € 4,1 miljard netto. Dit 
betreft 72% van het balanstotaal. 

Het bepalen van de verzekeringstechnische 
voorzieningen is een proces dat van nature wordt 
omgeven met onzekerheden. De technische 
voorzieningen zijn afhankelijk van factoren als: sociale, 
economische en demografische trends, inflatie, 
beleggingsrendementen, gedrag van polishouders, en 
aannames over de ontwikkeling van sterfte. 

Het gebruik van andere aannames voor deze factoren 
dan de grondslagen die nu in de jaarrekening zijn 
gebruikt, zou een materieel effect kunnen hebben op 
de verzekeringstechnische voorzieningen en 
verzekeringstechnische lasten. 

Het risico bestaat dat de technische voorzieningen 
niet toereikend zijn.  

Specifiek verwijzen wij naar noot 1.1 aangaande 
verzekeringscontracten, 2.3 herverzekeringscontracten, 
2.15 technische voorzieningen verzekeringscontracten, 
2.16 toereikendheidstoets, 4.7 verzekeringstechnische 
risico’s en 15 technische voorzieningen 
 

Om het risico te ondervangen, hebben wij onder meer 
de volgende werkzaamheden verricht: 

• Beoordelen van de opzet en het bestaan van 
de administratieve organisatie en interne 
controle van de totstandkoming van de 
technische voorzieningen, 

• Uitvoeren van verschillende detailcontroles, 
waaronder controles op de betrouwbaarheid 
van de data opgenomen in de 
polisadministratie, controles op de juistheid 
van de premies op polisniveau, en data-
analyse van de gegevens uit de 
polisadministratie. 

• Kritisch beoordelen van de gehanteerde 
uitgangspunten en resultaten, waarbij 
actuarieel specialisten zijn ingezet ter 
ondersteuning van het controleteam. 

• De door DELA Coöperatie U.A. per jaareinde 
opgestelde toereikendheidstoetsen in 
overeenstemming met de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) beoordeeld. Onze 
werkzaamheden inzake de 
toereikendheidstoetsen omvatten het 
beoordelen van de redelijkheid van 
geprojecteerde toekomstige kasstromen en 
het kritisch reviewen van gehanteerde 
assumpties. 

 

Wij hebben tevens gegevensgerichte werkzaamheden 
uitgevoerd met betrekking tot de betrouwbaarheid van 
de informatie afkomstig uit de IT-systemen. Verder 
hebben wij de opgenomen toelichtingen in de 
jaarrekening beoordeeld. 
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Beschrijving van het kernpunt De wijze waarop dit kernpunt door ons is 
gecontroleerd 

Waardering handelsnamen Nederland en België 

De bij acquisities (in het verleden) verworven 
handelsnamen zijn gewaardeerd op de op het moment 
van verkrijging vastgestelde reële waarde. Het risico 
bestaat dat de handelsnamen niet juist zijn 
gewaardeerd, doordat er onjuiste uitgangspunten 
worden toegepast, zoals kasstroomprojecties en de 
van toepassing zijnde discontovoet. Per 31 december 
2016 heeft DELA Coöperatie U.A. voor een bedrag van 
€ 68,2 miljoen handelsnamen geactiveerd onder de 
immateriële vaste activa. 

Specifiek verwijzen wij naar noot 1.4 acquisities en 
desinvesteringen van groepsmaatschappijen, 2.4 
immateriële vaste activa en 5 immateriële vaste activa. 
 

Om deze risico’s te ondervangen, hebben wij onder 
meer de volgende werkzaamheden verricht: 

• Beoordelen van de verwerking van acquisities 
en de waardering van de verworven 
handelsnamen (in het verleden). 

• Indien een indicatie tot impairment van 
handelsnamen bestaat, hebben wij de 
berekening inzake de realiseerbare waarde en 
gehanteerde inschattingen van het 
management beoordeeld, waaronder: 

- beoordelen van de gehanteerde 
nettokasstromen, mede aan de hand 
van meerjarenbegrotingen, 
historische informatie en de 
verwachte toekomstige 
ontwikkelingen in de sector; 

- beoordelen van de gehanteerde 
parameters, waaronder de 
discontovoet; 

- beoordelen van de 
berekeningsmethodiek. Wij hebben 
specialisten ingezet om ons te 
assisteren bij de validatie van de in 
de impairmenttest gehanteerde 
discontovoet, alsook de toegepaste 
berekeningsmethodiek. 

  

Verder hebben wij de opgenomen toelichtingen in de 
jaarrekening beoordeeld.  
 

Waardering vastgoed voor beleggingsdoeleinden en 
crematoria  

Het vastgoed is een omvangrijke post binnen de 
balans van DELA Coöperatie U.A. en betreft voor 
beleggingsdoeleinden een bedrag van € 1,31 miljard en 
een bedrag van € 80 miljoen onroerende zaken in 
eigen gebruik. In totaal betreft het vastgoed 23% van 
het balanstotaal. Er is een risico dat het vastgoed in de 
jaarrekening foutief is weergegeven, als gevolg van een 
onjuiste waardering.  

Specifiek verwijzen wij naar noot 2.5 Beleggingen - 
onroerend goed, 3.8 afschrijvingen bedrijfsmiddelen, 
4.2 marktrisico en 6 beleggingen.  
 

Om deze risico’s te ondervangen, hebben wij onder 
meer de volgende werkzaamheden verricht:  

• Beoordelen van de opzet en het bestaan van 
de administratieve organisatie en interne 
controle van het taxatie- en 
waarderingsproces.  

• Het kritisch beoordelen van:  
- uitgevoerde taxaties en 

taxatierapporten.  
- de gehanteerde parameters en 

referenties in de uitgevoerde taxaties 
met behulp van eigen experts ter 
ondersteuning van het controleteam.  

  
Verder hebben wij de opgenomen toelichtingen in de 
jaarrekening beoordeeld.  
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Beschrijving van het kernpunt De wijze waarop dit kernpunt door ons is 
gecontroleerd 

Waardering overige financiële beleggingen  

De overige financiële beleggingen vormen een 
omvangrijke post binnen de balans van DELA 
Coöperatie U.A. met € 4 miljard, en betreft 69% van 
het balanstotaal. Er bestaat een risico dat de overige 
financiële beleggingen in de jaarrekening foutief zijn 
weergegeven, als gevolg van een onjuiste waardering.  
 

Om deze risico’s te ondervangen, hebben wij onder 
meer de volgende werkzaamheden verricht:  

• Gegevensgerichte werkzaamheden, 
waaronder cijferbeoordelingen en 
detailcontroles.  

• Kennisnemen van de analyse van verschillen 
in de waardering (op stukniveau) door 
vermogensbeheerders en de custodian.  

• Eigen toetsing van de waardering van de 
beleggingen, waarbij specifiek aandacht is 
besteed aan de waardering van de 
beleggingen zonder marktwaardering.  

• Toetsing van de mutaties (in aantallen) van 
de beleggingen.  

• Toetsing van de aanwezige ISAE3402- 
rapportages van de vermogensbeheerders en 
custodian.  

 

Solvency II  

Vanaf boekjaar 2016 is de Solvency II ratio opgenomen 
in de toelichting op de jaarrekening. Voor DELA 
Coöperatie U.A. bedraagt deze per 31 december 2016 
239%. Dit percentage komt tot stand door de balans te 
herrekenen naar marktwaarde, en deze te delen door 
de berekende benodigde solvabiliteit. Zowel de 
marktwaardebalans als de berekende benodigde 
solvabiliteit omvat belangrijke assumpties die de ratio 
sterk kunnen beïnvloeden, alsmede complexe 
berekeningen. Het risico bestaat dat de berekende 
solvabiliteitsratio te hoog is weergegeven.  
 

Om het risico te ondervangen, hebben wij onder meer:  

• De opzet en het bestaan van de 
beheersingsmaatregelen rondom de 
totstandkoming van de Solvency II ratio 
beoordeeld.  

• Overwegingen van het management met 
betrekking tot parameters en interpretaties 
getoetst.  

• Gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd 
met betrekking tot de bepaling van het 
beschikbare kapitaal (EOF), waaronder het 
beoordelen van de juistheid en volledigheid 
van de financiële aanpassingen van de 
statutaire balans naar de marktwaardebalans.  

• Gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd 
met betrekking tot de bepaling van de 
technische voorziening, waaronder het 
toetsen van de juistheid en volledigheid van 
de reclassificaties en de vervalmomenten van 
de kasstromen.  

• De benodigde data van de verschillende SCR 
berekeningen getoetst op juistheid en 
volledigheid.  

• De juiste toepassing van standaardformules 
gecontroleerd.  

 

 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

• Het bestuursverslag 
• De overige gegevens 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.  

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

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige 
gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET-OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN  

Benoeming  

Wij zijn door de raad van commissarissen op 6 februari 2015 benoemd als accountant van DELA Coöperatie U.A. vanaf de 
controle van het boekjaar 2015, en zijn sinds die datum tot op heden de externe accountant. 
 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING  

Verantwoordeli jkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening  

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Coöperatie in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Coöperatie haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de Coöperatie. 

Onze verantwoordeli jkheden voor de contro le van de jaarrekening  

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd, en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  
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• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.  

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

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.  

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

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.  
• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.  

 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel, zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op 
en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren 
werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groeps-
onderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of 
beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.  

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  

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

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

Amsterdam, 21 april 2017 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: C.J. de Witt RA 
 
 



 

 

 

 

In onderstaande tabel worden per MVO pijler de belangrijkste activiteiten en resultaten van 
2016 weergegeven, de voorgenomen activiteiten voor 2017 en onze doelstellingen. Hiermee 
willen we een zo volledig mogelijk overzicht geven van al onze MVO activiteiten, in 
aanvulling op de zaken die al zijn benoemd in het hoofdstuk ‘Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’. Ons MVO beleid en bijbehorende doelstellingen zijn niet gewijzigd 
ten opzichte van het jaarverslag van 2015.  

 

Pijlers Activiteiten 2016 Resultaat 2016 MVO activiteiten 
2017 

Doelstellingen 

Groene 
Uitvaart 

• Start toetreding 
GreenLeave 

• Installatie slimme 
meters bij 
uitvaartcentra en 
crematoria 

• Energiescans van 
uitvaartcentra en 
crematoria 

• Reductieplan 
opgesteld voor 
uitvaartvervoer 

• Start MVO 
ambassadeurs 
programma voor 
uitvaartcentra en 
crematoria 

• Start onderzoek naar 
mogelijke introductie 
'ecoleren', een 
duurzamere manier 
van lijkbezorging 

• 12% CO2 emissie 
reductie van het 
energieverbruik 
van uitvaartcentra 
en crematoria ten 
opzichte van 2014 

• toename van 1,5% 
CO2 emissie van 
uitvaartvervoer ten 
opzichte van 2014 

• 20% CO2 emissie 
reductie van 
staatsievervoer ten 
opzichte van 2014 

• Toetreding 
GreenLeave 

• Implementeren 
energiebesparings-
maatregelen bij 
uitvaartcentra, 
crematoria en 
uitvaartvervoer 

• Energiemonitoring 
en rapportage 
inrichten  

• Verder onderzoek 
naar introductie 
ecoleren 

• In 2025 zijn de CO2 emissies 
van een gemiddelde DELA 
uitvaart  in scope 1 en 2 met 
50% gereduceerd ten 
opzichte van 2014. 

• In 2025 zijn de CO2 emissies 
van een gemiddelde DELA 
uitvaart in scope 3 met 30% 
gereduceerd ten opzichte 
van 2014. 

• In 2030 zijn al onze 
uitvaarten klimaatneutraal.  

Waardige  
oude dag 

• Stakeholderdialoog 
over waardige oude 
dag 

• Ontwikkeling DELA 
visie ‘waardige oude 
dag’ 

• DELA visie 
'waardige oude 
dag' 

• Ontwikkeling 
producten, 
diensten en 
overige activiteiten 
passend binnen de 
DELA visie 
'waardige oude 
dag' 

• Nog geen concrete 
doelstelling 



 

 

Pijlers Activiteiten 2016 Resultaat 2016 MVO activiteiten 
2017 

Doelstellingen 

Fundament: 
Onze footprint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Goed 
werkgever-
schap 
(Duurzame 
inzetbaarheid) 

 

 
 
Maatschap-
pelijk 
verantwoord 
beleggen 
(MVB)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Transparantie 

• Laadpaal en zonne-
panelen voor het 
kantoor van DELA 
Vastgoed (54 zonne-
panelen geïnstalleerd 
in januari 2017) 

• Start ontwikkeling 
nieuw mobiliteits-
beleid 

• Ontwikkeling papier-
besparingsplan 

• MVO als onderdeel 
van plannen 
herinrichting 
hoofdkantoor: 
BREEAM ambitie 
bepaald voor het 
hoofdkantoor 

• 5% CO2 emissie 
reductie bij 
kantoren, lease-
wagens, woon-
werkverkeer, 
zakelijk verkeer ten 
opzichte van 2014  

• 8% minder 
papierverbruik ten 
opzichte van 2015 

• BREEAM certificaat 
‘Pass’ voor ons 
hoofdkantoor 

Afronden 
ontwikkeling nieuw 
mobiliteitsbeleid 
 
• Implementatie 

papierbesparings-
plan 

• Herinrichting 
hoofdkantoor 

• In 2021 zijn onze CO2 
emissies van kantoren, lease 
auto's, woon-werk verkeer 
en zakelijk verkeer met 50% 
gereduceerd ten opzichte 
van 2014.  

• Uiterlijk in 2050 zijn we 
klimaatneutraal voor de CO2 
emissies van onze kantoren 
en lease auto's. 

• In 2020 is ons 
papierverbruik met 50% 
gereduceerd ten opzichte 
van 2015. 

• Het DELA hoofdkantoor 
heeft een BREEAM 
certificaat Good voor het 
gebouw, Excellent voor 
beheer en Very Good voor 
gebruik. 

• Plan van aanpak 
ontwikkeld met 
thema's en 
uitgangspunten voor 
duurzame 
inzetbaarheid bij 
DELA. 

• Great Place to 
Work plek 5 op de 
lijst van Beste 
Werkgevers 

• Implementatie 
duurzame 
inzetbaarheid 
beleid en interne 
bewustwording 

• Iedere collega van DELA is 
fysiek en mentaal in staat 
werk uit te voeren, nu en 
later. 

• In 2020 zijn wij nummer 1 
op de lijst van Beste 
Werkgevers van Great Place 
to Work.  

• Aanscherpen en 
publiceren MVB 
beleid 

• Ledendialoog over 
MVB 

• Oriëntatie op 
mogelijkheden 
impact investing  

• Nulmeting op 
GRESB en 
vastleggen van een 
ambitie 

• Bestaande MVO 
stappen integreren 
in procedures DELA 
Vastgoed 

• Duurzame 
menukaart voor 
huurders DELA 
Vastgoed 

- • Start met impact 
investing 

• Stappen om te 
verbeteren op 
GRESB 

• MVO visie 
ontwikkelen voor 
DELA Vastgoed  

• In 2020 bij de meest 
maatschappelijk betrokken 
beleggers in Nederland 
horen. 

• MVO informatie 
toegevoegd aan het 
jaarverslag 

• Plek 147 van de 
Transparantiebenc
hmark 

• Verdere MVO 
integratie in het 
jaarverslag 

• Opzetten MVO 
monitoring en 
rapportage 

• In 2018 in de top 40 van de 
Transparantiebenchmark 

Goede-
doelenfonds 

• Deelname support 
beurs 

• Organisatie eerste 
Gouden Venus van 
Milo, award voor de 
meest inspirerende 
Nederlander met een 
beperking die iets 
goeds doet voor de 
samenleving. 

• Ruim 320 
aanvragen van 
mensen met een 
lichamelijke, 
verstandelijke of 
psychische 
beperking. 

• Voortzetten 
activiteiten 
'Onbeperkt' 

• Onderzoek naar 
mogelijk tweede 
thema.  

• Nog geen concrete 
doelstelling 



 

 

Onze footprint 
 

Onze CO2 uitstoot en ons energieverbruik 

  CO2 emissies in ton CO2 2014 2015 2016 Verschil t.o.v. 2014 
(basisjaar) 

Scope 1 Gasverbruik en overige 
brandstoffen 

 5.002   5.046  4.695 -6% 

Uitvaartvervoer  376   433  381 +1,5% 

Leasewagens  2.121   1.903  1.812 -15% 

Overig  152  96 98 -36% 

Totaal scope 1  7.651  7.478 6.987 -9% 

Scope 2 Elektriciteit  963 977 924 -4% 

Warmte 3 3 3 0% 

Totaal scope 2 965 979 927 -4% 

Scope 3 Woon-werk vervoer 1.061 1.181 1.092 +3% 

Zakelijk vervoer  470 499 458 -3% 

Staatsievervoer 541 523 432 -20% 

Totaal scope 3 2.071 2.203 1.982 -4% 

Totaal 10.687 10.661 9.896 -7% 

 

 



 

 

 

• Er is gerekend met het aantal crematies in de eigen crematoria van DELA (door DELA en door 
externe partners). Daarmee is alleen de aan DELA toe te schrijven (directe) uitstoot als gevolg van 
het verbranden van kisten in de footprint opgenomen. 

• Voor het verbruik van gas en elektra van de uitvaartcentra en crematoria is gerekend met gegevens 
van GreenChoice. Deze gegevens zijn aangeleverd door DELA als de best beschikbare gegevens om 
het werkelijke energieverbruik te bepalen. Vanaf 2017 zullen we met daadwerkelijke verbruiken 
beschikbaar door slimme meters rekenen.  

• Het kleinverbruik van elektriciteit en gas betreft geen daadwerkelijk verbruik maar (standaard) 
verbruiken zoals die door de netbeheerder aan GreenChoice is doorgegeven. Vermoedelijk leidt dit, 
voornamelijk wat betreft het gasverbruik, tot een overschatting van het werkelijke verbruik, als gevolg 
van de warme winters van 2014 en 2015. Vanaf 2017 zullen we met daadwerkelijke verbruiken 
beschikbaar door slimme meters rekenen. 

• Voor wat betreft het gasverbruik en energieverbruik van de hoofdkantoren (Oude Stadsgracht 1 en 
Mahatma Gandhilaan 12) is gerekend met werkelijke verbruiksgegevens. 

• Er is geen elektriciteitsverbruik bekend voor het huisvestingsdeel van Oude Stadsgracht 1 over het 
jaar 2015. Op basis van de verhouding tussen het elektriciteitsgebruik van de algemene ruimten 
tussen 2014 en 2015 is er een schatting gemaakt van dit verbruik.  

• De energieverbruiksgegevens zijn inclusief de verbruiksgegevens voor de uitvaartcentra en 
crematoria van Myosotis BV en UNC Uitvaartzorg BV. 

• Buitenlandse activiteiten en de beleggingen zijn niet meegenomen.  
• De CO2 footprint voor 2014 en 2015 zoals opgenomen in dit verslag verschilt ten opzichte van de 

footprint zoals we deze vorig jaar hebben gerapporteerd, vanwege de volgende correcties: 
o Het gasverbruik voor onze kantoren voor 2014 en 2015 bleek niet volledig of correct.  

Dit hebben we gecorrigeerd.  
o Voor 2015 was het zakelijk verkeer met de trein niet meegenomen te zijn, dit hebben we 

toegevoegd.  
o Kilometers afgelegd voor woon-werk verkeer worden niet volledig geregistreerd. Hiervoor 

maken we een inschatting. We rekenen met gemiddelde afstanden in een aantal 
categorieën. De gemiddelde afstand die werd gebruikt voor lange afstand blijkt na een 
postcode analyse hoger te liggen dan in eerste instantie werd aangenomen. Dit is 
gecorrigeerd voor 2014 en 2015.  



 

 

o Voor koelstoffen in 2015 was de totale inhoud van installaties opgegeven in plaats van de 
hoeveelheid gelekte koelstoffen. Dit hebben we gecorrigeerd. De daadwerkelijke hoeveel-
heden voor 2015 zijn niet meer beschikbaar vanwege een wijziging in het systeem van de 
leverancier. We hebben hier een inschatting van gemaakt op basis van de verhouding van 
de inhoud van onze totale installaties in 2016 ten opzichte van 2015.  

 

 

Energieverbruik in GJ 2014 2015 2016 

Gasverbruik  74.785   74.236   67.513  

Elektriciteit  23.896   25.930   24.532  

Warmte  128   128   128  

Totaal  98.809   100.295   92.173  

 

Ons papierverbruik 

Papierverbruik in aantal vellen 2015 2016 Verschil t.o.v. 2015 (basisjaar) 

Totaal 2.827.896   2.604.365  -8% 

 

Dit is het papierverbruik van onze centrale printers. Het papierverbruik van ons centrale printcentrum waar 
met name klant/ledencommunicatie wordt geprint en van de mobiele printers die gebruikt worden door onze 
uitvaartverzorgers en coöperatieconsulenten is hierin niet meegenomen. Hierover zijn geen gegevens 
beschikbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CO2 emissies van een uitvaart 
 

In 2015 analyseerden wij onze uitvaartketen vanaf de eerste stap tot aan de laatste. De reden hiervan was om 
vanaf 2016 in te kunnen spelen op de elementen in de uitvaartketen die zorgen voor een CO2 belasting. Door 
stap voor stap deze elementen te verduurzamen werken wij toe naar een klimaatneutrale uitvaart. 

 

Samenvatting uitkomsten onderzoek 2015: 

• De uitstoot van een gemiddelde DELA uitvaart bedroeg 1056 kg CO2/uitvaart. 
• Het grootste gedeelte uitstoot per uitvaart, is afkomstig van bezoekersvervoer. Onder bezoekers-

vervoer verstaan we de gasten die naar de locatie komen voor een bezoek aan de opbaring en/of 
bijwonen van de dienst.  

• Daarnaast zijn hoge emissies toe te schrijven aan: 
o Energieverbruik crematoria en uitvaartcentra; 
o Productie en vervoer van kisten en grafmonumenten 

 

Onderstaande figuur geeft de resultaten van de ketenanalyse weer.  

 

 
• Onze ketenanalyse is gebaseerd op de (inter-)nationale protocollen Greenhouse Gas Protocol, NEN-

EN-ISO 14040, BS-EN-ISO 14044 en PAS 2050:2011. 
• Van alle producten die in de uitvaartketen gebruikt worden is een beknopte “cradle-to-grave” 

levenscyclusanalyse (LCA) op basis van CO2 emissie gedaan; 
• Biogene CO2-emissies zijn buiten beschouwing gelaten, deze hebben geen of een zeer beperkte 

klimaatimpact; 
• Voor alle DELA-diensten is de analyse uitgevoerd exclusief buitenlandse activiteiten en exclusief de 

beleggingspanden; 



 

 

• Van alle vervoersactiviteiten is het brandstofverbruik inclusief de emissie die vrijkomt bij de winning 
en het transport ervan meegenomen. Niet meegenomen zijn de emissies die vrijkomen bij productie 
en het onderhoud van de vervoersmiddelen zelf, omdat deze per uitvaart niet significant zijn; 

• Emissies die vrijkomen bij de winning en productie van kapitaalgoederen (bijv. graafmachines voor 
graf delven, koelinstallaties, ovens, gebouwen, etc.) zijn niet meegenomen omdat deze, omgerekend 
naar emissie per uitvaart, niet significant zijn; 

• Activiteiten die plaatsvinden op andere locaties dan die van DELA en die niet direct gerelateerd zijn 
aan een uitvaartproduct, worden niet meegenomen; 

• Recycling en hergebruik van materialen is meegenomen in de winningsfase. 

 
Onze waardeketen 
 

Onderstaande figuur geeft de waardeketen van DELA weer. Tevens wordt er weergegeven welke van onze 
MVO pijlers betrekking hebben op welke onderdelen van de keten.  

 

  

De producten en diensten die wij inkopen (met name uitvaartproducten en verbruiksproducten op 
uitvaartcentra en crematoria) zijn voor het overgrote deel afkomstig van leveranciers uit Nederland. Sommige 
uitvaartproducten kopen wij niet in, maar worden door nabestaanden zelf ingekocht, bijvoorbeeld het graf-
monument en bloemen. Grondstoffen van uitvaartproducten komen met name uit verschillende landen in 
Europa (o.a. Italië, Polen), Azië (o.a. India, China), Afrika (o.a. Kenia) en de Verenigde Staten.  

Onze belangrijkste afzetmarkt is de consumentenmarkt in Nederland en België. Wij bieden drie soorten 
verzekeringen aan: uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en spaarverzekeringen. Daarnaast 
verzorgen wij uitvaarten voor klanten met of zonder een uitvaartverzekering bij ons of ergens anders. In een 
groot deel van Nederland hebben wij eigen uitvaartverzorgers en eigen uitvaartcentra en crematoria. Op 



 

 

plekken waar wij dat niet hebben, werken wij samen met partner uitvaartondernemers en/of -locaties. Op 
onze uitvaartcentra en crematoria vinden ook uitvaarten van andere uitvaartondernemers plaats. In dat geval 
leveren wij enkel onze diensten op locatie aan deze uitvaartondernemers.  

De uitvaartproducten en -diensten die wij inkopen hebben een impact op het milieu. Die impact ontstaat niet 
alleen bij de winning van grondstoffen, de productie en het transport, maar ook het gebruik hiervan. Energie 
en milieu impact van producten en diensten zijn hier belangrijke thema’s. Bij de winning van de grondstoffen 
spelen ook sociale aspecten een rol, zoals arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Deze milieu en sociale 
thema’s zijn onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord inkopen beleid (zie deze bijlage) en onze MVO 
pijler ‘de groene uitvaart’ (zie hoofdstuk ‘Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’). In onze eigen 
organisatie zijn goed werkgeverschap, energieverbruik, papierverbruik, transparantie en maatschappelijk 
verantwoord belegger de belangrijkste thema’s. Deze zijn onderdeel van onze pijler ‘fundament’ (zie 
hoofdstukken ‘Onze financiën, ‘Onze mensen’, en ‘Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’). 

 
 
Ons maatschappelijk verantwoord inkopen beleid 
 

We moeten samenwerken met onze leveranciers om onze MVO doelstellingen te realiseren. In het duurzaam 
inkoopbeleid zijn MVO aspecten nadrukkelijker verwoord. Via onze MVO inkoopcode onderschrijft een 
leverancier zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze code bevat onder andere vereisten met 
betrekking tot ILO normen, milieubescherming, arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van 
medewerkers, voorkoming van de schending van mensenrechten en fundamentele principes en rechten op 
het werk. Hierin wordt ook gevraagd aan een leverancier dat deze dit ook eist van eventuele subcontractors. 
Deze code is in beginsel van toepassing op alle inkoopcontracten. Om naleving van deze MVO-code te 
verifiëren voert DELA periodiek overleg met de leverancier. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan door DELA 
verzocht worden een audit te laten uitvoeren door een door DELA aangewezen derde. Door ondertekening 
van het contract verklaart een leverancier zich akkoord met deze code en onderkent hij dat geconstateerde 
afwijkingen daarvan nadelig van invloed kunnen zijn op de relatie met DELA.  

De MVO inkoopcode is voor leveranciers gepubliceerd op de internet site van DELA: 
https://www.dela.nl/~/media/files/corporate/mvo_code_dela.pdf.    

Naast de MVO inkoopcode, zoeken we samen met leveranciers naar mogelijkheden om producten te 
gebruiken met geen of beperkte CO2- emissie en andere duurzaamheidsaspecten. Bij alle gesprekken met 
leveranciers is MVO toegevoegd als vast agendapunt.  

Wanneer leverancier haar verplichtingen, waaronder vanzelfsprekend ook de MVO-criteria, niet of slechts ten 
dele nakomt, onderneemt DELA, afhankelijk van de mate waarin leverancier tekort schiet, actie. Acties 
kunnen uiteenlopen van het opstellen van een verbeterplan en als er geen verbetering optreedt een 
beëindigen van de relatie tot na in alle redelijkheid en billijkheid een afweging gemaakt te hebben de relatie 
met de leverancier onmiddellijk beëindigden. Dit is opgenomen in onze Algemene Inkoopvoorwaarden die in 
principe op alle opdrachten van DELA van toepassing zijn. 

  

https://www.dela.nl/~/media/files/corporate/mvo_code_dela.pdf


 

 

Additionele personeelsgetallen 
 
 

  2014 2015 2016 

Aantal in dienst 1.568 1.603  1.533 

FTE in dienst 1.076 1.084 1.038 

Percentage vaste medewerkers -  -  92%  

Percentage tijdelijke medewerkers -  -  8%  

Percentage full time medewerkers -  -  22%  

Percentage part time medewerkers -  -  78%  

Percentage nieuwe medewerkers -  -  6%  

Percentage medewerkers uit dienst (verloop) - -  11%  

 

In bovengenoemde aantallen zijn stagiaires en externe medewerkers niet meegeteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verankering van MVO bij DELA 
 

De directie is eindverantwoordelijk voor de identificatie, beleidsvorming, managementaanpak  en evaluatie 
van MVO. Het MVO beleid is in 2015 opgesteld in co-creatie tussen medewerkers, directie, leden, 
leveranciers en experts. Na een nulmeting en een verkenning van belangrijke milieu en sociale aspecten in de 
waardeketen, zijn er keuzes gemaakt voor de meest relevante thema’s en doelstellingen. Door de intensieve 
samenwerking van zowel interne als externe stakeholders hebben we zo een beleid gecreëerd waarin eenieder 
zich kon verenigen.  

De directie besluit over het vaststellen en waar nodig bijstellen van doelstellingen en faciliteert de 
randvoorwaarden voor het uitvoeren van de MVO activiteiten. De directeur Coöperatie & Verzekeren heeft 
MVO in zijn portefeuille en rapporteert hierover aan de voorzitter van het bestuur. In 2016 is een MVO 
coördinator aangesteld die de voortgang van MVO monitort en maandelijks rapporteert aan de directie. 
Verder ondersteunt en adviseert zij de directie en afdelingen bij MVO en zorgt zij voor bewustwording en 
activering van medewerkers voor MVO.  

Uitvoering geven aan de actielijst van het MVO-beleid is een speerpunt in het jaarplan van de directie. De 
verantwoordelijkheid voor uitvoering van de MVO actielijst van de directie is verdeeld onder betreffende 
sectoren en afdelingen en dus tevens over de verantwoordelijke directieleden. Het jaarplan van de directie is 
de basis voor het jaarplan voor alle sectoren en afdelingen, waardoor ook in die jaarplannen MVO doelen en 
acties worden opgenomen. MVO is onderdeel van de verantwoordelijkheden van de functies die hier een 
centrale rol in spelen binnen de sectoren. Zo zijn er onder andere MVO actiepunten belegd voor de pijler 
groene uitvaart bij Uitvaartdiensten en Uitvaartverzorging, voor duurzame inzetbaarheid en duurzame 
mobiliteit bij P&O, voor transparantie bij corporate communicatie en finance & control, voor verantwoord 
beleggen bij beleggingen en DELA Vastgoed, voor maatschappelijk verantwoord inkopen bij Inkoop en voor 
onze footprint bij Facilitaire diensten.  

Sectoren en afdelingen sturen middels kort cyclisch sturen wekelijks of maandelijks op hun MVO activiteiten. 
In veel gevallen maken MVO acties ook onderdeel uit van Resultaat Gerichte Afspraken (RGAs) van 
medewerkers, waarop zij jaarlijks worden beoordeeld. Op deze wijze monitoren en sturen wij bij op de MVO 
doelen die we hebben gesteld.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van belangrijke stakeholderdialoog in 
2016. In de toekomst is DELA voornemens stakeholderdialogen breder op een structurelere 
wijze op te zetten en te laten bijdragen aan het geven van invulling aan het (MVO)beleid. In 
2017 zal een uitgebreide stakeholderanalyse worden gedaan om ons stakeholderbeleid 
verder vorm te geven.  

Stakeholder-
groep 

Wijze dialoog  Frequentie Belangrijkste bespreekpunten Effect van dialoog 

Leden/ klanten Ledendialoog  Incidenteel Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, 
zie Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen, pagina 10 

• Ons MVB beleid 
voortzetten  

• Richting  gegeven aan 
ons impact investing 
beleid. 

Coöperatiepanel 
onderzoek 

Ca. 12 keer per 
jaar 

Zie https://www.dela.nl/over-dela/over-cooperatie-dela/lid-van-
cooperatie-dela/cooperatiepanel/terugkoppeling-van-
onderzoeksresultaten  voor de verslagen van onderzoeken van het 
coöperatiepanel en wat we hiermee doen.  
Zie Onze leden, Samen bepalen, samen praten, pagina 14 

Algemene 
Vergadering 

Enkele malen 
per jaar 

Zie verslag Algemene ledenvergadering, pagina 28-29 
Zie https://www.dela.nl/over-dela/over-cooperatie-
dela/governance/algemene-vergadering  

Klantenservice, 
NPS onderzoek 

Continu Kwaliteit van de dienstverlening van DELA, zie ‘Onze leden’, pagina 14 

Diverse 
stakeholders 

Reputatie-
onderzoek  

Maandelijks Het reputatieonderzoek meet de 
percepties van het algemeen publiek 
over de reputatie van de bedrijven en 
zeven aanjagers van reputatie: 
producten en diensten, innovatie, 
werkomgeving, governance, MVO, 
leiderschap en prestatie. 

Uit reputatie onderzoek 
bleek dat we onvoldoende 
invulling gaven aan ons 
maatschappelijk beleid.  
Er wordt van ons verwacht 
dat wij ons hier continu op 
verbeteren. Dat was een 
van de redenen om ons 
MVO beleid te ontwikkelen 
en ons hier continu op te 
blijven verbeteren.  

Multistake-
holderdialoog 
(leden, experts, 
medewerkers) 
 

Incidenteel Dialoog Waardige oude dag: 
1. Wat is een waardige oude dag? 
2. Op welke thema’s binnen een 
waardige oude dag zou DELA zich 
moeten richten? 
 
Zie ook: https://www.dela.nl/-
/media/files/corporate/stakeholderdialo
og-waardige-oude-dag--coperatie-
dela.pdf?la=nl-nl  
 
Bij deze dialoogmiddag was Martin de 
Jong, directeur Coöperatie en Verzekeren 
aanwezig. 

De input is meegenomen 
bij het vormen van de visie 
waardige oude dag. 

Leveranciers Account- en 
evaluatie-
gesprekken 

Continu  Relevante ontwikkelingen, 
contractafspraken, kwaliteit, MVO  
en duurzaamheid 

Geen specifieke 
ontwikkelingen 

Medewerkers Ondernemings-
raad 

Continu Zie Onze mensen – Ondernemingsraad, pagina 16-17 
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Het jaarverslag 2016 van DELA geeft de prestaties weer met haar maatschappelijke en 
operationele aspecten en de financiële resultaten. DELA heeft een maatschappelijke functie 
welke wij door het gehele verslag terug willen laten zien. 

 

Verslaggevingscriteria 
 

DELA rapporteert op basis van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) versie 4. De GRI-
richtlijnen zijn wereldwijd de meest geaccepteerde richtlijnen voor het opstellen van niet-financiële 
jaarverslagen. In de GRI in tabel wordt weergegeven welke GRI disclosures zijn opgenomen.  

DELA rapporteert in het jaarverslag de CO2-emissies volgens de methode van het Greenhouse Gas Protocol 
en de ISO 14064-1 standaard. DELA gebruikt de operationele control aanpak voor de rapportage van de CO2-
emissies.  

De financiële verslaggevingscriteria zijn opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 

 

Verslaggevings- en controleproces 
 

De selectie van de gerapporteerde indicatoren is gebaseerd op de GRI richtlijnen, de gesprekken met onze 
belanghebbenden, de impact van DELA en de daaruit volgende materialiteitsmatrix. Gegevens die we 
rapporteren zijn zo veel mogelijk gebaseerd op metingen en berekeningen (zoals NPS). Andere gegevens 
komen uit centrale systemen (bijvoorbeeld personeelsgegevens) of zijn gebaseerd op opgaves door derden 
(bijvoorbeeld papier en afval). Indien er sprake is van wijzigingen in de definities,  meetmethodes of 
inherente beperkingen in de data of als er gebruikgemaakt is van extrapolatie of schatting, wordt dit 
aangegeven in het verslag. 

Een deel van de opgenomen indicatoren (financiële indicatoren, ziekteverzuim, NPS, Bio-scope is onderdeel 
van de reguliere planning- en controlcyclus. Dit betekent dat de data worden gerapporteerd door middel van 
de maandelijkse rapportages. Onze financiële afdeling kijkt naar afwijkingen in de data ten opzichte van 
voorgaande rapportages, naar de plausibiliteit van gerapporteerde gegevens en vraagt waar nodig 
ondersteunend bewijsmateriaal op.  

Overige indicatoren (energie, CO2 emissies, papierverbruik) worden jaarlijks gerapporteerd ten behoeve van 
het jaarverslag. De onderliggende gegevens voor deze indicatoren zijn verzameld en gecontroleerd door de 
MVO projectleider. Het doel is om voor deze indicatoren in 2017 een planning- en controlcyclus op te zetten.  

De accountant moet expliciet rapporteren over materiële afwijkingen in het bestuursverslag op basis van zijn 
kennis verkregen uit de controle van de jaarrekening. De accountant heeft niet de opdracht ontvangen om 
assurance te verlenen over niet-financiële informatie. We hebben de ambitie om deze assurance in de 
toekomst wel uit te voeren.  

 

 
 
 
 



 
Afbakening en reikwijdte 
 

De afbakening van het verslag is vastgesteld op basis van de materialiteitassessment zoals weergegeven in 
deze bijlage. Daarmee rapporteren we over de materiële onderwerpen. De afbakening is niet gewijzigd ten 
opzichte van de vorige verslaggevingsperiode.  

Het verslag beslaat het boekjaar 2016 dat loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Dit verslag 
betreft Coöperatie DELA U.A. en haar dochterondernemingen zoals opgenomen in de algemene toelichting 
op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening (hoofdstuk 1, paragraaf consolidatie). In 2016 
hebben een aantal acquisities en desinvesteringen plaatsgevonden. Per 1-1-2016 zijn Algemeen Belang 
uitvaart en Begraafbeheer BV 100% deelneming van coöperatie DELA. Myosotis uitvaartverzorging is 
verkocht per 1-1-2016. De reikwijdte is daarmee gewijzigd ten opzichte van de vorige verslaggevingsperiode. 
De MVO informatie heeft betrekking op de activiteiten van DELA in Nederland, exclusief de acquisities 
Algemeen Belang uitvaart en Begraafbeheer BV. Myosotis uitvaartverzorging is in de CO2 footprint van vorige 
verslaggevingsperiodes wel opgenomen. Er wordt in principe niet gerapporteerd over onderaannemers en/of 
toeleveranciers, tenzij anders vermeld.  

 

Materialiteitassessment  
 

Het proces van het materialiteitassessment vindt jaarlijks plaats. Daarbij worden verschillende bronnen 
geraadpleegd, waarbij de basis altijd bestaat uit de uitkomsten van gevoerde stakeholderdialogen (zie ook 
bijlage 3 Stakeholders) en de strategie en MVO beleid van DELA. Deze vormen de input voor de bepaling van 
materialiteit.  

Eerst is een lijst opgesteld met maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor DELA. De basis hiervoor is de 
lijst met onderwerpen van de GRI G4 richtlijnen en de lijst met materiële onderwerpen die was opgesteld bij 
het formuleren van ons MVO beleid in 2015. Van deze onderwerpen is opnieuw bekeken of deze betrekking 
hebben op de activiteiten van DELA en dus of deze relevant zijn voor DELA. Van de overgebleven relevante 
onderwerpen is de prioriteit bepaald. Daarbij stonden twee vragen centraal, waarvan de uitkomsten 
respectievelijk op de horizontale en verticale as van de materialiteitfiguur worden weergegeven: 

1. Hoe belangrijk is het onderwerp voor DELA en op welke thema’s kunnen we een verschil maken? 
2. Hoe belangrijk wordt het onderwerp door stakeholders van DELA ervaren en in hoeverre behoeft het 

onderwerp volgens hen aandacht?  
 
Op basis van bestaande kennis over verschillende stakeholdergroepen is met een groep van relevante 
medewerkers de prioriteit bepaald. De onderstaande materialiteitfiguur combineert beide aspecten in een 
grafische weergave. De combinatie van zowel de horizontale as (impact van DELA) als de verticale as 
(verwachtingen van stakeholders) bepaalt de prioriteit van het onderwerp en daarmee de rapportageprioriteit. 
De onderwerpen die niet relevant zijn voor DELA, worden niet meegenomen in dit assessment. DELA 
verdeelt de relevante onderwerpen onder in thema’s waarop we geen specifieke actie ondernemen (laag 
materiële thema’s), thema’s waarop we verantwoord willen handelen (middelhoge materialiteit) en thema’s 
waarop we leidend willen zijn (hoge materialiteit). Deze indeling bepaalt ook de rapportageprioriteit. De 
thema’s met hoge prioriteit nemen we op in ons jaarverslag. Over de thema’s met een middelhoge prioriteit 
rapporteren we beperkt in een bijlage of alleen als er relevante positieve of negatieve ontwikkelingen zijn 
geweest in het rapportage jaar. Niet relevante en laag materiële thema’s nemen we niet op in het jaarverslag.  

De resultaten van de materialiteitassessment worden in onderstaande figuur weergegeven. We hanteren dit 
jaar een andere methodiek voor het bepalen van materialiteit dan vorig jaar. De resultaten zijn derhalve dus 
ook op een andere manier weergegeven. De materialiteitassessment heeft niet geleid tot significante 
wijzigingen in de onderwerpen die we in ons jaarverslag opnemen.  



 

Materialiteitsbepaling DELA 
 
 
 

 



 
 

DELA is lid en opereert conform de overeengekomen gedragscodes. 
	
• Verbond van Verzekeraars Verbond en de Gedragscode verzekeraars	
• BGNU  Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen	
• IVBN Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed	
• DDMA  Data driven marketing association	
 	
 De keurmerken die DELA heeft verkregen zijn:	
	
• Keurmerk Uitvaartzorg	
• Keurmerk klantgericht verzekeren	
• Privacy waarborg 



 

 

 

 
Aantal verzekerden  
Aantal personen met een verzekeringspolis bij DELA. 

 

Assetmix 
De	assetmix	is	de	verdeling	van	het	vermogen	over	aandelen,	onroerend	goed,	obligaties,	deposito`s	en	liquide	
middelen.	De	assetmix	wordt	bepaald	door	de	beleggingsstrategie.	
 

BIO-waarden 
BIO staat voor Betrokken Integer Ondernemend. Dit zijn de kernwaarden van coöperatie DELA.  
Onze BIO-waarden vormen de leidraad in alles wat we doen. De BIO-waarden gaan over waar we voor staan. 

 

BREEAM 
BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM is een 
beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Er wordt bij de beoordeling 
gelet op drie onderdelen; het gebouw, het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld 
op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, 
materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Per onderdeel kan een score worden behaald. Deze 
score is opgebouwd uit deelscores voor de verschillende duurzaamheidscategorieën. De uiteindelijke score 
per onderdeel wordt uitgedrukt in sterren. 5 sterren voor ‘Outstanding’, 4 voor ‘Excellent’, 3 voor ‘Very Good’, 
2 voor ‘Good’ en 1 voor ‘Pass’.  

 

CO2 footprint 
Een CO2 footprint is een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen, uitgedrukt in 
CO2 equivalenten. CO2 emissies worden veroorzaakt door verbranding van brandstoffen. Teveel CO2 in de 
atmosfeer veroorzaakt klimaatverandering. Een CO2 footprint geeft aan in mate een organisatie impact heeft 
op klimaatverandering en waar CO2 uitstoot gereduceerd kan worden. Een CO2 footprint wordt opgedeeld in 
Scope 1, 2 en 3. Scope 1 zijn directe CO2 emissies. Scope 2 zijn indirecte CO2 emissies door inkoop van 
elektriciteit en warmte. Scope 3 zijn alle overige indirecte CO2 emissies. In Bijlage 1: Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen en Bijlage 3: Over dit verslag wordt onze CO2 footprint toegelicht.  

 

Energiescan 
Een energiescan geeft inzicht in energiebesparingsmogelijkheden in een gebouw. Er wordt in kaart gebracht 
welke energiebesparende maatregelen voor een gebouw rendabel zijn.  

 

FIT 
FIT staat voor Financieel solide, Innovatief en Toekomstgericht. Dit interne programma van DELA richt zich 
op verdere structurele kostenbesparingen.  

 

 

 



 

 

Gemiddelde uitvaartkosten 
Elke uitvaart gaat gepaard met bepaalde kosten. Die kosten lopen erg uiteen op basis van de keuzes die 
nabestaanden maken. De gemiddelde uitvaartkosten geven inzicht in wat een uitvaart gemiddeld genomen 
kost. Bij DELA berekenen we ook de gemiddelde kosten van een uitvaart die valt onder onze Natura 
verzekering.  

 

Great Place to Work 
Great Placet to Work is een ratio die aangeeft wat de waardering is van de gemiddelde werknemer om 
werknemer te zijn bij DELA. De componenten die in de weging zijn opgenomen zijn uitdaging, kansen en de 
mogelijkheid tot ontwikkeling uit het gezichtspunt van de werknemer. 

 

GreenLeave 
GreenLeave is een consortium van uitvaartondernemers in Nederland. Deze uitvaartondernemers willen op 
een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid waar het gaat om de keuzes en vormgeving van de 
uitvaart. Dit doen zij op basis van vijf kernprincipes , een aanbod van producten en diensten op onderdelen 
van de uitvaart en het bundelen van krachten met leveranciers. Zie voor meer informatie www.greenleave.nu.  

 

GRESB 
De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is een onafhankelijke, wetenschappelijke 
benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt. Op 
basis van de GRESB score kunnen fondsmanagers hun duurzaamheidbeleid tegen het licht houden en 
verbeteringen doorvoeren. 

 

Klimaatneutraal 
Klimaatneutraal betekent dat er netto geen CO2 wordt uitgestoten en er geen bijdrage is aan 
klimaatverandering. Een proces, dienst of organisatie is klimaatneutraal als er géén sprake is van CO2-
uitstoot of als de geproduceerde broeikasgassen elders worden gecompenseerd. 

 

Lijkbezorging: ecoleren, resomeren en cryomeren 
De Wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet die regelt wat er met een lichaam van een overleden 
persoon moet gebeuren als deze is overleden. In Nederland zijn de begrafenis of de crematie de twee 
toegestane manieren. Inmiddels zijn er nieuwe (duurzamere) manieren van lijkbezorging in ontwikkeling. 
Ecoleren werkt op basis van elektriciteit. Het is een thermisch proces dat koude, warmte en druk gebruikt. De 
uitstoot van typische uitvaartafvalstoffen, zoals kwik, amalgaam en formaldehyde wordt gereduceerd en ook 
pathogene stoffen en resten van medische stoffen worden geneutraliseerd. Het poeder dat na het ecoleren 
overblijft kan overal begraven of uitgestrooid worden. Zie www.ecolegacy.com voor meer informatie. Bij 
resomeren wordt een lichaam in een vloeistof geplaatst. Het lichaam lost als het ware op in de vloeistof. 
Alleen het skelet blijft daarna nog over. De beenderen, die erg broos zijn geworden door de vloeistof, worden 
vermalen in een speciale vermaler, zodat er nog enkel wat wit poeder overblijft. Bij cryomeren wordt het 
lichaam bevroren, waarna het door kleine trillingen in een organische substantie uiteenvalt. Na verwijdering 
van lichaamsvreemde stoffen zoals kwik en bijvoorbeeld kunstheupen, kan het ‘overschot’ worden begraven 
of gecremeerd. Cryomatie wordt nog nergens ter wereld toegepast. 

 

Netto aanwas   
Het verschil tussen het aantal nieuwe polissen onder aftrek van het aantal beëindigde polissen. 

 

http://www.greenleave.nu
http://www.ecolegacy.com


 

 

NPS 
NPS staat voor Netto Promotor Score. In enquêtes wordt klanten gevraagd in welke mate zij een bepaald 
bedrijf, product of dienst aan anderen zouden aanbevelen. Zij kunnen die vraag ‘scoren’ met een cijfer van 0 
tot 10. De groep respondenten die het cijfer 0 tot 6 geeft, wordt als critici bestempeld. De groep die een 9 of 
10 geeft wordt gekwalificeerd als ‘promoter’ en de rest (scores 7 en 8) als ‘passief neutraal’. Door het 
percentage promotors te verminderen met het percentage critici ontstaat de NPS. Blijkt uit het onderzoek 
bijvoorbeeld dat 30% van de respondenten promoters zijn en 20% critici, dan bedraagt de NPS +10. 

 

Operationeel resultaat  
Operationeel resultaat is het brutoresultaat dat wordt bereikt uit de reguliere activiteiten van DELA. 

 

Own Risk Solvency Assessment (ORSA) 
Een ORSA is een jaarlijkse beoordeling die de verzekeraar moet  (laten) verrichten van de toezichthouder om 
vast te stellen of dat alle financiële risico’s die mogelijk spelen of kunnen gaan spelen in kaart zijn gebracht 
en/of er mitigerende maatregelen zijn genomen om een eventueel risico te minimaliseren om de 
verplichtingen aan de verzekerden  in de toekomst te kunnen blijven voldoen. 

 
Papierverbruik 
Het aantal vellen papier dat wij jaarlijks gebruiken in onze centrale printers om te printen en kopiëren.  
Het papierverbruik van ons centrale printcentrum waar met name klant/ledencommunicatie wordt geprint  
en van de mobiele printers die gebruikt worden door onze uitvaartverzorgers en coöperatieconsulenten is 
hierin niet meegenomen.  

 

Premie inkomen 
Premie inkomen is de premie die DELA ontvangt van de verzekerden die premie betalen. 

 

RepTrak 
De RepTrak is een methode om de reputatie te meten van een organisatie. De RepTrak meet de percepties 
van het algemeen publiek over de reputatie van de bedrijven (de RepTrak® Pulse) en zeven aanjagers van 
reputatie: Producten en diensten, innovatie, werkomgeving, governance, MVO, leiderschap en prestatie.  
Voor meer informatie zie https://netherlands.reputationinstitute.com/tag/reptrak/.  

 

Risicobereidheid 
De risicobereidheid van een organisatie geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een 
organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. 

 

Risk Control Self Assessments (RCSA’s) 
Jaarlijkse vaststelling in de organisatie om alle mogelijke substantiële  risico’s in kaart te brengen  die het 
operationele proces van de verzekeraar kunnen  beïnvloeden, waardoor de bedrijfsvoering in gevaar kan 
komen. Het doel is om na deze vaststelling mitigerende maatregelen te nemen. 

 

 

 

 

https://netherlands.reputationinstitute.com/tag/reptrak/


 

 

Solvency II 
Solvency II is de naam voor de wettelijke voorschriften die aan de verzekeraars worden opgelegd door de 
toezichthouder. Deze regels hebben betrekking op:  

• Kwantitatieve	eisen	voor	kapitaalbuffers	en	de	waarderingsgrondslagen.	
• Eisen	aan	inrichting	risicomanagement	en	governance	
• Uitvoeren	van	een	ORSA	(Own	Risk	Solvency	Assessment).	
• Opstellen	van	een	rapportage	(SFCR)		en	het	publiceren	van	deze	rapportage	voor	transparantie.	

	
 
Solvabiliteitsratio 
Een solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn langlopende financiële 
verplichtingen na te komen. Is de solvabiliteit positief, dan is een bedrijf in staat zijn langlopende 
verplichtingen na te komen, bij een negatieve solvabiliteit is dit niet het geval. 

	
	
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threaths) analyse 
Analyse waarbij alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor een organisatie in kaart worden gebracht. 

 

Transparantiebenchmark 
Instrument van het ministerie van Economische Zaken ter bevordering van de maatschappelijke 
verslaggeving in Nederland. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de wijze waarop de grootste 
Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten. 

 

Waardevastheid 
Waardevast is iets wat niet onderhevig is aan inflatie. 

 

Ziekteverzuimpercentage 
Het ziekteverzuimpercentage wordt berekend door het aantal ziektedagen te delen over het aantal werkbare 
dagen per jaar. 

 



 

 
 

    

G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

  Omschrijving van de organisatie 

  Strategie en analyse n.v.t.   

G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde 
van de organisatie 

  Voorwoord, pagina 3 
Koers en Strategie, pagina 6-7 

  Organisatie profiel n.v.t.   

G4-3 Naam van de organisatie   Coöperatie DELA 

G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten   Over coöperatie DELA, pagina 4-5,  
Toelichting op de geconsolideerde balans 
en winst- en verliesrekening, paragraaf 1, 
pagina 43 

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor   Eindhoven 

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is   Kerncijfers, pagina 8 
Toelichting op de geconsolideerde balans 
en winst- en verliesrekening, paragraaf 1, 
pagina 43 

G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm   Toelichting op de geconsolideerde balans 
en winst- en verliesrekening, paragraaf 1, 
pagina 43 

G4-8 Afzetmarkten   Kerncijfers, pagina 8 Bijlage 1: 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie   Kerncijfers, pagina 8 

G4-10 Samenstelling van het medewerkersbestand   Onze mensen (in jaarverslag), pagina  
34-37 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  
 
Onderdeel c, e en f van deze indicatoren 
zijn niet relevant voor DELA, evenals een 
verdeling naar regio, aangezien DELA 
alleen in Nederland en België zit.  

G4-11 Percentage medewerkers dat onder een 
collectieve arbeidsovereenkomst valt 

  Niet gerapporteerd 

G4-12 Omschrijving van de waardeketen van de 
organisatie 

  Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  



G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

G4-13 Significante veranderingen tijdens de 
verslaggevingsperiode in organisatie omvang, 
structuur, eigenaarschap of waardeketen 

  Voorwoord, pagina 3 
Onze leden, pagina 15 
Onze mensen, pagina 15-17 
Verslag van de Raad van Commissarissen, 
pagina 25-27 
Toelichting op de geconsolideerde balans 
en winst- en verliesrekening, paragraaf 1, 
pagina 43 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  
Bijlage 4: Over dit verslag 

G4-14 Toelichting over de toepassing van het 
voorzorgsprincipe door de verslaggevende 
organisatie 

  Niet gerapporteerd 

G4-15 Extern ontwikkelde economische, 
milieugerelateerde en sociale handvesten, 
principes die door de organisatie worden 
onderschreven 

  Bijlage 5: Lidmaatschappen en 
gedragscodes 
https://www.dela.nl/verzekeringen/keurm
erken 
https://www.dela.nl/over-dela/nieuws-en-
media/20161012-dela-tekent-
overeenkomst-met-greenleave-om-
uitvaarten-te-verduurzamen 

G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals 
brancheverenigingen) en nationale en 
internationale belangenorganisaties 

  Bijlage 5: Lidmaatschappen en 
gedragscodes  
DELA is tevens lid van MVO Nederland 
https://www.dela.nl/verzekeringen/keurm
erken 
 

  Materialiteit en afbakening n.v.t.   

G4-17 Overzicht van alle ondernemingen die in de 
geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en 
die niet onder dit verslag vallen. 

  Bijlage 4: Over dit verslag 

G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud en 
specifieke afbakening van het verslag en hierbij 
gehanteerde uitgangspunten 

  Bijlage 4: Over dit verslag 

G4-19 Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter 
bepaling van de inhoud van het verslag zijn 
vastgesteld 

  Bijlage 4: Over dit verslag 

G4-20 Afbakening per materieel onderwerp binnen de 
organisatie 

  Bijlage 7: GRI tabel 

G4-21 Afbakening per materieel onderwerp buiten de 
organisatie 

  Bijlage 7: GRI tabel 

G4-22 Gevolgen van een eventuele herformulering van 
informatie die in een eerder verslag is verstrekt en 
de redenen voor deze herformulering 

  Bijlage 1: Maatschappelijke Verantwoord 
Ondernemen 
Bijlage 4: Over dit verslag 

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van 
vorige verslaggevingsperiodes ten aanzien van 
reikwijdte en afbakening 

  Bijlage 4: Over dit verslag 

https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken
https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken
https://www.dela.nl/over-dela/nieuws-en-media/20161012-dela-tekent-overeenkomst-met-greenleave-om-uitvaarten-te-verduurzamen
https://www.dela.nl/over-dela/nieuws-en-media/20161012-dela-tekent-overeenkomst-met-greenleave-om-uitvaarten-te-verduurzamen
https://www.dela.nl/over-dela/nieuws-en-media/20161012-dela-tekent-overeenkomst-met-greenleave-om-uitvaarten-te-verduurzamen
https://www.dela.nl/over-dela/nieuws-en-media/20161012-dela-tekent-overeenkomst-met-greenleave-om-uitvaarten-te-verduurzamen
https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken
https://www.dela.nl/verzekeringen/keurmerken


G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

  Stakeholder betrokkenheid n.v.t.   

G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de 
organisatie heeft betrokken 

  Bijlage 3: Stakeholders 

G4-25 Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie 
van belanghebbenden 

  Niet gerapporteerd 

G4-26 Wijze waarop belanghebbenden worden 
betrokken 

  Bijlage 3: Stakeholders 

G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die 
uit het overleg met belanghebbenden naar voren 
zijn gekomen 

  Bijlage 3: Stakeholders 

  Verslaggevingsprofiel n.v.t.   

G4-28 Verslaggevingsperiode   2017 

G4-29 Datum van het meest recente rapport   13 mei 2016 

G4-30 Verslaggevingscyclus   Jaarlijks 

G4-31 Contact informatie voor vragen over het verslag   Colofon 

G4-32 GRI-toepassingsniveau en GRI-tabel   Bijlage 4: Over dit verslag 

G4-33 Beleid met betrekking tot assurance   Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant, pagina 95 
Bijlage 4: Over dit verslag 

  Bestuursstructuur n.v.t.   

G4-34 Bestuursstructuur van de organisatie    Corporate governance, pagina 24  

G4-51 Beloningsbeleid voor hoogste bestuursorgaan en 
directieleden 

  Zie ons beloningsbeleid en 
remuneratierapport op: 
https://www.dela.nl/over-dela/over-
cooperatie-dela/governance/ons-beleid 

  Ethiek en integriteit n.v.t.   

G4-56 Beschrijving van de door de organisatie 
gehanteerde waarden, principes, standaarden en 
gedragsnormen, zoals een gedragscode 

  Onze mensen, pagina 15-18 
 
Financiële instrumenten en 
risicobeheersing, 4.11 Integriteit en 
compliancerisico, pagina 67 
 

    

https://www.dela.nl/over-dela/over-cooperatie-dela/governance/ons-beleid
https://www.dela.nl/over-dela/over-cooperatie-dela/governance/ons-beleid


    

G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

  Economische aspecten 

  Economische prestaties Hoog, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   Koers en strategie, pagina 6-7 
Onze financiën, pagina 9-10 
Onze vooruitzichten, pagina 23 
Corporate Governance, pagina 24 

G4-EC1 Directe economische waarden die zijn 
gegenereerd en gedistribueerd 

  Kerncijfers, pagina 8 
Geconsolideerde jaarrekening  

  Indirecte economische effecten Laag   

  Milieu 

  Materialen Hoog, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 23-24 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen   Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 

Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

  Energie Hoog, eigen organisatie en leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN3 Energieverbruik binnen de eigen organisatie   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN6 Reductie van energieverbruik   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

  Water Laag   

  Biodiversiteit Laag   

  Emissies Hoog, eigen organisatie en leveranciers 

   



G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

G4-DMA Management aanpak   Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN15 Directe emissies van broeikasgassen (scope 1)   Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN16 Indirecte emissies van broeikasgassen door 
verbruik van elektriciteit en warmte (scope 2) 

  Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN17 Overige indirecte emissies van broeikasgassen 
(scope 3) 

  Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN19 Reductie van emissies van broeikasgassen   Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 23-24 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

  Afvalwater en afval Middel, eigen organisatie 

  Producten en diensten Hoog, eigen organisatie, leveranciers en gebruik 

G4-DMA Management aanpak   Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN27 Initiatieven ter compensatie van de 
milieugevolgen van producten en diensten en de 
omvang van deze compensatie 

  Onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, pagina 21-22 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

  Naleving Middel, eigen organisatie 

  Transport Hoog, eigen organisatie en leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-EN30 Significante milieugevolgen van het transport van 
producten en andere goederen en materialen die 
worden gebruikt voor de activiteiten van de 
organisatie en het vervoer van personeelsleden. 

  Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

  Beoordeling van leveranciers op milieu aspecten  Middel, leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen 



G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

  Klachtensystemen voor milieu aspecten Middel, eigen organisatie 

  Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk  

  Werkgelegenheid Hoog, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   Onze mensen, pagina 15-16 

G4-LA1 Totaal aantal (nieuwe) werknemers en 
personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht 

  Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

G4-LA2 Uitkeringen aan voltijdwerknemers die niet 
beschikbaar zijn voor tijdelijke of parttime 
werknemers, per grootschalige activiteit 

  Alle vormen van beloning zijn ook 
beschikbaar voor parttime werknemers 

  Verhouding tussen werkgever en werknemer Hoog, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   Onze mensen, pagina 15-16 

G4-LA4 Minimale termijnen voor het informeren van 
werknemers en hun vertegenwoordigers over 
grote operationele veranderingen 

  Niet gerapporteerd 

  Veiligheid en gezondheid van medewerkers Hoog, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   Onze mensen, pagina 15-16 

G4-LA6 Aard en aantallen van letsel-, beroepsziekte-, 
uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen per regio en 
geslacht 

  Onze mensen, pagina 15-16 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen 

  Opleiding en onderwijs Hoog, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   Onze mensen, pagina 15-16 

G4-LA11 Percentage werknemers dat regelmatig feedback 
ontvangt op hun geleverde prestaties en carrière 
ontwikkelingen 

  In principe nemen alle medewerkers deel 
aan onze beoordelingscyclus. Beoordeling 
vindt alleen plaats als de medewerker 
meer dan 6 maanden in het kalenderjaar 
in actieve dienst was, o.a. dus zonder 
langdurige (geheel of gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheid met uitzondering 
van zwangerschap. 

 

 
 

   



G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

  Diversiteit en kansen Middel, eigen organisatie 

G4-LA12 Samenstelling van bestuurslichamen en onder- 
verdeling van werknemers per categorie, naar 
geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van 
diversiteit 

  Onze mensen, pagina 15-16 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen 

  Gelijke beloning Middel, eigen organisatie 

  Beoordeling van leveranciers op 
arbeidsomstandigheden 

Middel, leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen  

  Klachtensystemen voor arbeidsomstandigheden Middel, eigen organisatie 

  Mensenrechten  

  Investerings- en inkoopbeleid Hoog, beleggingen 

G4-DMA Management aanpak   Onze financiën, Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen, pagina 10 
 

Zie ook ons beleggingsbeleid op: 
https://www.dela.nl/over-dela/over-
cooperatie-dela/governance/ons-
beleid/maatschappelijk-verantwoord-
beleggen 

  Verbod op discriminatie Middel, eigen organisatie 

  Vrijheid van vereniging en collectieve 
arbeidsonderhandelingen 

Middel, leveranciers en beleggingen 

G4-DMA Management aanpak   Onze financiën, Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen, pagina 10 

Zie ook ons beleggingsbeleid op: 
https://www.dela.nl/over-dela/over-
cooperatie-dela/governance/ons-
beleid/maatschappelijk-verantwoord-
beleggen 
 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 
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G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

  Kinderarbeid Middel, leveranciers en beleggingen 

G4-DMA Management aanpak   Onze financiën, Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen, pagina 10 
Zie ook ons beleggingsbeleid op: 
https://www.dela.nl/over-dela/over-
cooperatie-dela/governance/ons-
beleid/maatschappelijk-verantwoord-
beleggen 
https://www.dela.nl/over-dela/over-
cooperatie-dela/governance/ons-
beleid 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 

  Gedwongen en verplichte arbeid Middel, leveranciers en beleggingen 

G4-DMA Management aanpak   Onze financiën, Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen, pagina 10 
Zie ook ons beleggingsbeleid op: 
https://www.dela.nl/over-dela/over-
cooperatie-dela/governance/ons-
beleid/maatschappelijk-verantwoord-
beleggen 
 
Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 

  Beoordeling van leveranciers op bescherming van 
mensenrechten  

Middel, leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 

  Klachtensystemen voor mensenrechten Middel, leveranciers 

  Maatschappij  

  Anti-Corruptie Middel, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   https://www.dela.nl/over-dela/over-
cooperatie-dela/governance/fraudebeleid 

  Concurrentiebelemmerend gedrag Middel, eigen organisatie 

  Naleving Middel, eigen organisatie, leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 
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G4 code Omschrijving Materialiteit en 
afbakening 

Verwijzing en/of toelichting 

  Beoordeling van leveranciers op impact op de 
maatschappij 

Middel, leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 

  Klachtensystemen voor impact op de 
maatschappij 

Middel, eigen organisatie 

  Product Verantwoordelijkheid  

  Etikettering van producten en diensten Hoog, eigen organisatie 

G4-DMA Management aanpak   Onze leden, pagina 14 
Onze omgeving, pagina 19 

G4-PR5 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek   Onze leden, pagina 14 
Onze omgeving, pagina 19 

  Marketingcommunicatie Middel, eigen organisatie 

  Privacy van klanten Middel, eigen organisatie 

  Naleving Middel, eigen organisatie, leveranciers 

G4-DMA Management aanpak   Bijlage 1: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 
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