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Beleggingsbeleid        april 2017 
 
 
ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO Bank) is een financiële dienstverlener voor zowel 
zakelijke als particuliere klanten en verkoopt verzekeringsproducten voor Delta Lloyd ABN AMRO 
Verzekeringen Holding B.V. (hierna: ABN AMRO Verzekeringen). ABN AMRO Bank is daarbij 
bemiddelaar. Dit zijn niet haar eigen producten. ABN AMRO Bank heeft 49% van de aandelen in 
ABN AMRO Verzekeringen. Delta Lloyd N.V.(hierna: Delta Lloyd) heeft 51% van de aandelen in 
ABN AMRO Verzekeringen. Het beleggingsbeleid van Delta Lloyd geldt ook voor ABN AMRO 
Verzekeringen. Het beleggingsbeleid treft u hieronder aan: 
 
Solvabiliteit  
Delta Lloyd heeft als verzekeraar financiële verplichtingen aan haar verzekerden. De mate waarin wij 
onze toekomstige verplichtingen kunnen nakomen, wordt uitgedrukt met de term ‘solvabiliteit’. De 
Nederlandsche Bank houdt toezicht op de solvabiliteit van verzekeraars. Elke verzekeraar is verplicht 
een bepaalde solvabiliteit te hebben, ten minste 100%. Een veel hoger percentage is echter 
noodzakelijk om een buffer voor tegenvallers te hebben. Onze doelstelling is een goede 
solvabiliteitspositie op de korte en lange termijn. Per eind 2016 was de solvabiliteit van Delta Lloyd als 
verzekeraar 143% (Solvency II standaard formule).  
 
Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten  
Ons beleggingsbeleid heeft als doel om enerzijds aan onze verplichtingen te kunnen voldoen en 
anderzijds om goede en stabiele rendementen te behalen op de ingelegde gelden (de beleggingen). 
De randvoorwaarde hierbij is een optimale balans tussen risico en rendement. Dit houdt in dat we 
proberen de opbrengsten van de beleggingen te optimaliseren, zonder dat dit leidt tot risico’s waarbij 
we niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. Ons uitgangspunt voor het vaststellen van het 
beleggingsbeleid is dan ook het beheersen van risico. Wij starten met denken vanuit risico, daarna 
pas vanuit rendement. 
  
Risicomanagement  
Delta Lloyd heeft ruim 200 jaar ervaring met het beheersen van financiële risico’s. Ons 
risicomanagement start bij het onderkennen van de risico’s, het opstellen van duidelijke spelregels en 
de continue bewaking hiervan. Binnen de Delta Lloyd N.V. beheert Delta Lloyd Asset Management het 
vermogen van de verzekeringsmaatschappijen. Haar opdracht is om binnen deze spelregels een 
optimale beleggingsportefeuille in te richten.  
 
Beleggingsrichtlijnen  
Risicomanagement vraagt om een dynamische aanpak vanwege steeds veranderende 
omstandigheden en nieuwe inzichten. Wij doen daarom minimaal ieder kwartaal onderzoek naar 
nieuwe risico’s en toetsen de bestaande spelregels, onze beleggingsrichtlijnen. Dit vraagt om 
duidelijke beleggingslimieten en een goede samenwerking tussen onze risicomanagers en 
fondsmanagers.  
 
Verankering beleggingsbeleid  
Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsmandaat. Hierin zijn alle beleggingsrichtlijnen 
opgenomen, waar we ons aan moeten houden. Bij het selectieproces maken we gebruik van zowel 
fundamenteel als kwantitatief onderzoek. Bij fundamenteel onderzoek kijken we naar de bedrijven 
waarin we gaan beleggen, hun producten, kansen en risico’s, eerdere financiële resultaten, de 
kwaliteit en prestaties van het management en andere relevante factoren. Bij het kwantitatieve 
onderzoek komen we tot selecties met behulp van cijfermatige modellen.  
 
Beleggingsportefeuille  
De basis van onze beleggingsportefeuille bestaat uit beleggingen waarbij de hoogte van de inkomsten 
uit die beleggingen, de ‘kasstromen’, overeenkomen met die van de verplichtingen die Delta Lloyd als 
verzekeraar ten opzichte van haar verzekerden heeft. Typische beleggingen die hierbij passen zijn: 
obligaties, leningen en hypotheken. Om deze beleggingen nog beter op de verplichtingen af te 
stemmen, gebruiken we ook rentederivaten. Dat zijn financiële instrumenten die gebruikt worden om 
financiële risico’s af te dekken en waarbij de waarde is gebaseerd op de ontwikkeling van de 
rentestand. Het overige gedeelte van onze beleggingsportefeuille, het resterende deel boven de basis, 
beleggen we in meer risicovolle beleggingscategorieën. Bijvoorbeeld in aandelen en vastgoed.  
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Per eind 2016 was de portefeuille van de beleggingen voor rekening en risico van Delta Lloyd circa    
€ 52 miljard groot. In deze portefeuille worden de verplichtingen en solvabiliteitsbuffers belegd. De mix 
van beleggingen per eind 2016 was als volgt: 
  

 
 
Relevante risico’s in de beleggingsportefeuille  
Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s. Naast het risico van dalende aandelen- en vastgoedmarkten 
is Delta Lloyd gevoelig voor dalende rentes en lopen wij kredietrisico. Kredietrisico is het risico dat 
obligaties of leningen niet of niet geheel terugbetaald worden. Kredietrisico wordt zoveel mogelijk 
beperkt door gedegen onderzoek naar en een grote spreiding over verschillende 
beleggingsinstrumenten en tegenpartijen. Per eind 2016 was de spreiding van de obligatie- en 
leningenportefeuille als volgt: 
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Obligaties kennen vaak een kredietkwalificatie, een zogenaamde ‘rating’. AAA is de hoogste 
kwalificatie, aflopend naar AA, A, BBB, BB enzovoorts. Binnen onze obligatieportefeuille gold de 
volgende ratingverdeling: 
  

 
 
Duurzaamheid en verantwoord beleggen  
Als belegger kunnen we bijdragen aan een betere wereld door bij onze investeringen rekening te 
houden met de gevolgen voor mens & milieu. Delta Lloyd belegt volgens de richtlijnen van de VN 
(UNPRI) en heeft een heldere filosofie over waarin we niet willen investeren. We beleggen 
verantwoord doordat we Environmental, Social en Governance, de drie zogenoemde ESG-criteria 
meewegen in onze investeringsbeslissingen. Delta Lloyd is aangesloten bij en handelt volgens de 
normen en richtlijnen van OESO, Global Compact, Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van 
Verzekeraars en UNPRI.  
 
 
Ons gehele verantwoord beleggingsbeleid staat gepubliceerd op onze website  
www.deltalloyd.nl/verantwoordbeleggen  
 
 
 
 
Delta Lloyd Asset Management  
Spaklerweg 4  
1096 BA Amsterdam  
KvK33001488  
 
 
 
Disclaimer  
De in dit document getoonde gegevens zijn met zorg door Delta Lloyd samengesteld. Kijk voor meer informatie omtrent cijfers 
en percentages altijd in het door ons gepubliceerde jaarverslag. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
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