
10 EUR

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL1.

Nr : 38 Bus: 

1060 Gemeente  : 

17/04/2020

14/06/2021

1/01/2020 tot 31/12/2020

1/01/2019 tot 31/12/2019

Handtekening Handtekening

JAARREKENING IN EUROS

NAAM                          : NN Insurance Belgium

Rechtsvorm                    : Naamloze Vennootschap

Adres                         : Fonsnylaan

Postnummer                    : Brussel

Datum    (jjjj/mm/dd) van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het        

Internetadres* : http://www. nn.be

Ondernemingnummer :

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van :

Femke Jacobs, uitvoerende bestuurder, CIO, wonende te Woerden Nederland, mandaat 01/06/2019 - 14/06/2021

890270057

en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN

Christopher Hibbert, Voorzitter, wonende te Wassenaar Nederland, mandaat 30/03/2018 - 14/06/2021

Jan Van Autreve, uitvoerende bestuurder, CEO, wonende te De Pinte België, mandaat 30/03/2018 - 14/06/2021

recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de bladen van het 

Bernard Kuiper, Bestuurder, wonende te Noordwijk Nederland, mandaat 30/03/2018 - 14/06/2021

Renia Kulej Bestuurder, wonende te Den Haag Nederland, mandaat 30/03/2018 - 14/06/2021

Peter van Ooijen, uitvoerende bestuurder, CFO, wonende te Ukkel België, mandaat 30/03/2018 - 14/06/2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

Vorig boekjaar van  

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: ja/neen **

VOLLEDIGE LIJST met naam,voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente)

Dieter Vermeire,  uitvoerende bestuurder, CRO, wonende te Melle België, mandaat 30/03/2018 - 14/06/2021

(naam en hoedanigheid) (naam en hoedanigheid)

Christian Defrancq, Bestuurder, wonende te Kortenberg België, mandaat 30/03/2018 - 14/06/2021

Brigitte Boone, Bestuurder, wonende te Haasrode België,  mandaat 01/08/2018 - 14/06/2021

(eventueel vervolg op blz. VOL 1bis)

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: -  het verslag van de commissarissen **

                                    -  het jaarverslag **

standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

* Facultatieve vermelding.

** Schrappen wat niet van toepassing is



10 EUR

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL1.

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Commissaris-revisor

Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem

VOLLEDIGE LIJST met naam,voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente)

en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN

Vertegenwoordigd door Karel Tanghe (A02079)



btw EUR VOL 1bis

Lidmaatschaps- 
 nummer

Aard van de 
opdracht 

 (A, B, C en/of D)

- Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd 
gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 
 gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale 
 beroepen.

- Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door 
een bedrijfsrevisor die niet de commissaris 
 is? JA/NEEN (1). 
 Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke 
externe accountant of bedrijfsrevisor 
 en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht (A. 
Het voeren van de boekhouding van de 
 onderneming (2); B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming (2); C. Het 
verifiëren van deze jaarrekening; D. Het corrigeren 
 van deze jaarrekening).

- Indien taken bedoeld onder A. (Het voeren van de boekhouding van de onderneming) of 
onder B. (Het opstellen van de jaarrekening) 
 uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, 
kunnen hierna worden vermeld: naam, 
 voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij 
 het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn 
opdracht (A. Het voeren van de boekhouding 
 van de onderneming; B. Het opstellen van de jaarrekening).

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
(2) Facultatieve vermelding.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
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Actief Codes Afgesloten
 boekjaar

Vorig
 boekjaar Passief Codes Afgesloten

 boekjaar
Vorig

 boekjaar

A. - - A. 11 697.794.358 683.734.754
I.

B. 21 9.056.804 13.467.125 111 396.640.009 396.640.009

I. 211 47.321 58.909 1. Geplaatst kapitaal 111.1 396.640.009 396.640.009
II. 212 9.009.483 13.408.216 2. Niet opgevraagd kapitaal (-) 111.2 ( 0 ) ( 0 )

1. Goodwill 212.1 5.699.317 7.555.035 II. 112 0 0
2. Overige 

immateriële 
vaste activa

212.2 3.310.166 5.853.181 III. 113 0 0

3. Vooruitbetalingen 212.3 0 0 IV. 114 301.154.349 287.094.745
1. Wettelijke reserve 114.1 39.664.001 39.664.001

C. 22 11.927.922.686 12.325.602.297 2. Onbeschikbare reserve 114.2 26.012 26.012

I. 221 0 0 a) voor eigen aandelen 114.21 0 0

1. Onroerende goederen 
bestemd voor b) andere 114.22 26.012 26.012

bedrijfsdoeleinden 221.1 0 0 3. Vrijgestelde reserve 114.3 64.674 64.674

2. Overige 221.2 0 0 4. Beschikbare reserve 114.4 261.399.662 247.340.058
II. V. 115 0 0

222 86.720.946 83.020.327 1. Overgedragen winst 115.1 0 0

Verbonden ondernemingen 222.1 79.089.498 75.628.879 2. Overgedragen verlies (-) 115.2 ( 0 ) ( 0 )
1.  Deelnemingen 222.11 79.089.498 75.628.879 VI. - -
2.  Bons, obligaties en 
     vorderingen 222.12 0 0

- Andere ondernemingen
waarmee een deelnemings-

verhouding bestaat 222.2 7.631.448 7.391.448 B. 12 155.000.000 155.000.000

3.  Deelnemingen 222.21 7.631.448 7.391.448
4.  Bons, obligaties en 
     vorderingen 222.22 0 0

III. 223 11.840.089.994 12.241.049.033 Bbis. 13 65.775.402 65.775.402

Beleggingen 
(staten nrs. 1, 2 en 3)

Terreinen en gebouwen 
(staat nr. 1)

Beleggingen in verbonden 
ondernemingen en Overgedragen resultaat

deelnemingen (staten nrs. 1, 2 
en 18)

Achtergestelde schulden 
(staten nrs.7 en 18)

Overige financiële beleggingen Fonds voor toekomstige 
toewijzingen

aftrek van het niet-
opgevraagd kapitaal

Geplaatst kapitaal of
equivalent fonds, onder

Uitgiftepremies

Herwaarderings-
meerwaarden

Reserves

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Immateriële activa 
(staat nr. 1)

Afdeling I.   Balans op 31/12/...  ( in eenheden van Euro. )

Oprichtingskosten
Immateriële 
vaste activa

Eigen vermogen 
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Actief Codes Afgesloten
 boekjaar

Vorig
 boekjaar Passief Codes Afgesloten

 boekjaar
Vorig

 boekjaar

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening
Afdeling I.   Balans op 31/12/...  ( in eenheden van Euro. )

1. Aandelen, deelnemingen en 
andere niet-vastrentende
effecten (staat nr.1) 223.1 477.398.378 428.806.982

2. Obligaties en andere 
vastrentende effecten

C. 14 10.952.549.702 11.238.053.632

(staat nr.1) 223.2 6.972.441.834 7.744.896.148 I.
3. Deelnemingen in gemeen- 141 5.204.950 5.717.011

schappelijke beleggingen 223.3 0 0 II. 142 10.740.525.915 11.043.361.691

4. Hypothecaire leningen en 
hypoth. kredieten 223.4 3.682.504.411 3.413.668.063 III. 143 150.078.082 122.223.030

5. Overige leningen 223.5 707.745.371 653.677.840 IV.
6. Deposito's bij krediet- 144 11.961.700 15.831.049

instellingen 223.6 0 0 V.
7. Overige 223.7 0 0 145 0 0

IV. VI. 146 44.779.055 50.920.851

224 1.111.746 1.532.937

D. D.

23 2.509.463.531 2.458.845.314 15 2.572.091.686 2.474.081.963

Dbis. E.
24 125.430.272 72.507.440 16 8.736.999 14.743.079

I. I.
241 111.265 119.657 161 172.104 394.482

II. 242 47.920.685 50.062.680 II. 162 0 0

III. 243 14.766.022 7.085.481 III. 163 8.564.895 14.348.597

IV.

244 0 0 F. 17 48.090.147 50.288.095

V. 245 4.145 3.002

Deposito's ontvangen van 
herverzekeraars

Andere technische voorzieningen

premies en lopende risico's soortgelijke verplichtingen

Voorziening voor te betalen
schaden

Andere voorzieningen 
(staat nr. 6)

Voorziening voor verzekering
'leven' Voorziening voor belastingen

Voorziening voor winstdeelname

en restorno's

de technische voorzieningen risico's en kosten
Voorziening voor niet-verdiende Voorziening voor pensioenen en

verrichtingen verbonden aan treffende de verrichtingen ver-

groep van activiteiten 'Leven'en 
waarbij het beleggingsrisico niet 
gedragen wordt door  

van de groep van activiteiten 
'Leven' wanneer het beleggings-
risico niet gedragen wordt door

de onderneming  de onderneming (staat nr. 7)

Deel van de herverzekeraars in Voorzieningen voor overige

een beleggingsfonds van de bonden aan een beleggingsfonds 

Voorziening voor verzekering
'leven'

Beleggingen betreffende de Technische voorzieningen be-

Technische voorzieningen 
(staat nr. 7)

Voorziening voor egalisatie en

Voorziening voor winstdeling 

Voorziening voor te betalen
 schaden

en restorno's

catastrofen

Deposito's bij cederende Andere technische voor-
zieningen

ondernemingen

Voorziening voor niet-verdiende
 premies en lopende risico's
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Actief Codes Afgesloten
 boekjaar

Vorig
 boekjaar Passief Codes Afgesloten

 boekjaar
Vorig

 boekjaar

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening
Afdeling I.   Balans op 31/12/...  ( in eenheden van Euro. )

VI.

246 62.628.155 15.236.620

E. 41 122.141.534 142.456.637 G. 42 845.522.608 753.983.728
I. I.

411 49.418.107 52.509.187 421 117.514.580 116.382.653

1. Verzekeringnemers 411.1 48.591.615 49.806.197 II. 422 11.839.964 12.402.605

2. Tussenpersonen 411.2 100.599 991.941 III. 423 0 0

3. Overige 411.3 725.893 1.711.049 1. Converteerbare leningen 423.1 0 0
II. 2. Niet-converteerbare leningen 423.2 0 0

412 2.440.920 1.843.386 IV.
III. 413 70.282.507 88.104.064 424 19.505 245.578
IV. 414 0 0 V. 425 716.148.559 624.952.892

1. Schulden wegens belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 425.1 28.264.899 24.970.429

F. 25 533.368.675 305.094.898 a) belastingen 425.11 11.563.188 10.375.610

I. 251 4.983.301 5.996.675 b) bezoldigingen en sociale 
lasten 425.12 16.701.711 14.594.819

II. 252 528.385.374 299.098.223 2. Overige 425.2 687.883.660 599.982.463
III. 253 0 0
IV. 254 0 0

G. 431/433 161.391.131 154.924.640 H. 434/436 43.213.731 37.237.698

I. 431 138.516.965 146.961.204

II. 432 0 0
1. Verzekeringsverrichtingen

niet-leven 432.1 0 0

2. Verzekeringsverrichtingen
leven 432.2 0 0

III. 433 22.874.166 7.963.436

TOTAAL 21/43 15.388.774.633 15.472.898.351 TOTAAL 11/43 15.388.774.633 15.472.898.351

Overige overlopende rekeningen

Eigen aandelen
Overige

Overlopende rekeningen 
(staat nr. 4)

Verworven, niet-vervallen 
intresten en huurgelden
Overgedragen acquisitiekosten

beleggingsrisico niet gedragen 
wordt door de onderneming

Opgevraagd, niet gestort 

Vorderingen uit hoofde van

Overlopende rekeningen 
(staat nr. 8)

Overige activabestanddelen

Materiële activa

Beschikbare waarden

Overige schulden
Overige vorderingen lingen 

Schulden uit hoofde van recht-
rechtstreekse verzekerings-
verrichtingen

Vorderingen (staten nrs. 18 en 19)

Niet-achtergestelde
obligatieleningen

Voorzieningen betreffende de
 verrichtingen verbonden aan een

Schulden (staten nrs. 7 en 18)
Vorderingen uit hoofde van

beleggingsfonds van de groep
van activiteiten 'leven' waarbij het

streekse verzekeringsverrichtingen

Schulden uit hoofde van
 herverzekeringsverrichtingen

herverzekeringsverrichtingen Schulden t.a.v  kredietinstel-
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

1. 710 19.807.835 22.243.761

a) 710.1 19.795.370 22.230.540

b) 710.2 ( 491.203 ) ( 575.492 )

c)

710.3 512.061 601.277

d)

710.4 -8.393 -12.564

2.
711 242.162 382.576

2bis. 712 0 0

a)
712.1 0 0

aa) 712.11 0 0
1° deelnemingen 712.111 0 0
2° bons, obligaties en vorderingen 712.112 0 0

bb)
712.12 0 0

1° deelnemingen 712.121 0 0
2° bons, obligaties en vorderingen 712.122 0 0

andere ondernemingen waarmee een

verbonden ondernemingen

Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

Brutopremies (staat nr.10)

Uitgaande herverzekeringspremies (-)

deelnemingsverhouding bestaat

herverzekering (stijging -, daling +)

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende

of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Opbrengsten van beleggingen

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

premies en lopende risico's, deel van de herver-
zekeraars (stijging +, daling -)

Toegerekende opbrengst van beleggingen, overge-
bracht van de niet-technische rekening (post 6)

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondern.

premies en lopende risico's, zonder aftrek van
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

b) 712.2 0 0
aa)

712.21 0 0
bb) 712.22 0 0

c) 712.3 0 0

d) 712.4 0 0

3.
714 723 475

4. 610 ( 10.285.132 ) ( 9.123.990 )

a) 610.1 7.629.380 7.378.871
aa) 610.11 8.057.533 7.763.263
bb) 610.12 ( 428.153 ) ( 384.392 )

b)
610.2 2.655.752 1.745.119

aa)

610.21 2.797.345 1.802.917
bb)

610.22 -141.593 -57.798

5.
611 287.795 264.788onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling+)

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

Meerwaarden op de realisatie

Overige technische opbrengsten, onder aftrek van
herverzekering

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

Betaalde netto-bedragen

Wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)

deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +)

Wijziging van de andere technische voorzieningen,

gebouwen 
opbrengsten van andere beleggingen

(staat nr. 10) (stijging +, daling -)
wijziging van de voorziening voor te betalen schaden,

bruto-bedragen (staat nr.10)
deel van de herverzekeraars (-)

wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, zonder aftrek van herverzekering

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en 



9

Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

6.
612 ( 0 ) ( 0 )

7. 613 ( 10.656.665 ) ( 9.268.509 )

a) 613.1 5.470.539 4.367.607

b)
613.2 0 0

c) 613.3 5.289.770 5.010.165

d)
613.4 ( 103.644 ) ( 109.263 )

7bis. 614 ( 21.797 ) ( 26.025 )

a) 614.1 21.797 26.025

b) 614.2 0 0

c) 614.3 0 0

Van de herverzekeraars ontvangen commissie-
lonen en winstdeelnemingen (-)

Waardecorrecties op beleggingen

Minderwaarden op de realisatie

Beleggingslasten (-)

Beheerslasten van beleggingen

Acquisitiekosten

Wijziging van het bedrag van de geactiveerde

Winstdeling en restorno's, onder aftrek van

acquisitiekosten (stijging -, daling +)

Administratiekosten

herverzekering (-)

Netto-bedrijfskosten (-)
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

8.
616 ( 50.024 ) ( 115.583 )

9.

619 0 0

10.
710 / 619 0 4.357.493
619 / 710 ( 675.103 ) ( 0 )

Winst (+)
Verlies (-)

Wijziging van de voorziening voor egalisatie en
catastrofen, onder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)

Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering

Overige technische lasten, onder aftrek van
herverzekering (-)
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

1. 720 959.186.896 1.131.406.311

a) 720.1 983.516.932 1.156.408.402
b) 720.2 ( 24.330.036 ) ( 25.002.091 )

2. 722 358.889.754 712.677.155

a)
722.1 2.978.382 67.792.933

aa) 722.11 2.975.061 67.788.957
1° deelnemingen 722.111 2.975.061 67.788.957
2° bons, obligaties en vorderingen 722.112 0 0

bb)
722.12 3.321 3.976

1° deelnemingen 722.121 3.321 3.976
2° bons, obligaties en vorderingen 722.122 0 0

b) 722.2 318.107.360 340.926.161
aa)

722.21 0 0
bb) 722.22 318.107.360 340.926.161

c) 722.3 6.049 12.616.305

d) 722.4 37.797.963 291.341.756

3.
723 79.355.753 439.386.161D. (opbrengsten)

en of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
verbonden ondernemingen

andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en 
gebouwen
opbrengsten van andere beleggingen

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

Premies, onder aftrek van herverzekering

Brutopremies (staat nr.10)
Uitgaande herverzekeringspremies (-)

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost

Meerwaarden op de realisatie

Opbrengsten van beleggingen

Opbrengsten van beleggingen in verbonden onderneming-

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.  Resultatenrekening op 31/12/...  ( in eenheden van Euro. )

II. Technische rekening levensverzekering



12

Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.  Resultatenrekening op 31/12/...  ( in eenheden van Euro. )

II. Technische rekening levensverzekering

4.
724 940.787 998.362

5. 620 ( 1.278.772.703 ) ( 1.444.701.781 )

a) 620.1 1.261.253.944 1.438.175.027
aa) 620.11 1.309.730.702 1.445.210.637
bb) 620.12 ( 48.476.758 ) ( 7.035.610 )

b)

620.2 17.518.759 6.526.754
aa) wijziging van de voorziening voor te betalen

schaden, zonder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -) 620.21 25.057.707 8.143.121

bb) wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, deel van de herverzekeraars
(stijging -, daling +) 620.22 -7.538.948 -1.616.367

6.
621 252.328.169 -34.176.146

a)

621.1 297.146.922 435.372.513
aa) wijziging van de voorziening voor verzekering

'leven', zonder aftrek van herverzekering 
(stijging -, daling +) 621.11 299.288.917 436.812.273

bb) wijziging van de voorziening voor verzekering 
'leven', deel van de herverzekeraars 

(stijging +, daling -)

Wijziging van de andere technische voorzieningen,

'leven', onder aftrek van herverzekering 
(stijging -, daling +)

onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+)

Wijziging van de voorziening voor verzekering

Overige technische opbrengsten, onder aftrek
van herverzekering

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

Betaalde netto-bedragen
bruto-bedragen
deel van de herverzekeraars (-)

Wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, onder aftrek van herverzekering 
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.  Resultatenrekening op 31/12/...  ( in eenheden van Euro. )

II. Technische rekening levensverzekering

(stijging +, daling -) 621.12 -2.141.995 -1.439.760

b)
621.2 -44.818.753 -469.548.659

7.
622 ( -3.869.350 ) ( -993.332 )

8. 623 ( 192.066.169 ) ( 195.403.928 )

a) 623.1 108.310.010 106.843.581

b)
623.2 0 0

c) 623.3 78.309.858 90.339.286

d)
623.4 ( -5.446.301 ) ( 1.778.939 )

9. 624 ( 81.871.449 ) ( 302.430.765 )

a) 624.1 32.124.393 42.017.672

b) 624.2 8.059.285 7.023.389

c) 624.3 41.687.771 253.389.704

10.

Minderwaarden op de realisatie

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost

Netto-bedrijfskosten (-)

Acquisitiekosten

Wijziging van het bedrag van de geactiveerde
acquisitiekosten (stijging -, daling +)

lonen en winstdeelnemingen (-)

Beleggingslasten (-)

Beheerslasten van beleggingen

Waardecorrecties op beleggingen

Administratiekosten

Van de herverzekeraars ontvangen commissie-

Wijziging van de andere technische voorzieningen
zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

Winstdeling en restorno's, onder aftrek van
herverzekering (-)
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.  Resultatenrekening op 31/12/...  ( in eenheden van Euro. )

II. Technische rekening levensverzekering

625 ( 55.636.921 ) ( 199.744.726 )

11.
626 ( 17.541.830 ) ( 18.228.486 )

12.
627 ( 0 ) ( 0 )

12bis.
628 0 0

13.
720 / 628 28.681.637 90.775.489
628 / 720 ( 0 ) ( 0 )

Winst (+)
Verlies (-)

herverzekering (-)

Toegerekende opbrengst van beleggingen, overge-

dotaties (stijging -, daling +)

Resultaat van de technische rekening levensverzekering

boekt naar de niet-technische rekening (post 4) (-)

Wijziging van het fonds voor toekomstige

D. (kosten) (-)

Overige technische lasten, onder aftrek van
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Inhoud Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar
1.

(710 / 619) 0 4.357.493
(619 / 710) ( 675.103 ) ( 0 )

2.

(720 / 628) 28.681.637 90.775.489
(628 / 720) ( 0 ) ( 0 )

3. 730 17.449.828 22.683.565

a)

730.1 0 0

b) 730.2 17.435.773 22.622.333
aa) opbrengsten van terreinen 

en gebouwen 730.21 0 0
bb) opbrengsten van andere beleggingen 730.22 17.435.773 22.622.333

c)
730.3 0 0

d) 730.4 14.055 61.232

4.

731 0 0

5. 630 ( 13.934.929 ) ( 13.495.456 )

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

 Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

III. Niet-technische rekening

Opbrengsten van beleggingen

Resultaat van de technische rekening
levensverzekering (post 13)
Winst (+)
Verlies (-)

Meerwaarden op de realisatie

Opbrengsten van beleggingen in verbonden

Terugneming van waardecorrecties op
beleggingen

Resultaat van de technische rekening niet

overgeboekt van de technische rekening

levensverzekering (post 10)
Winst (+)

ondernemingen of deze waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat

Opbrengsten van andere beleggingen

Verlies (-)

Toegerekende opbrengst van beleggingen,

levensverzekering (post 12)

Beleggingslasten (-)
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Inhoud Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

 Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

III. Niet-technische rekening

a) 630.1 13.934.929 13.418.100

b) 630.2 0 0

c) 630.3 0 77.356

6.

631 ( 242.162 ) ( 382.576 )

7. 732 9.691 0

8. 632 ( 2.577.189 ) ( 2.533.602 )

8bis. 

710 / 632 28.711.773 101.404.913
632 / 710 ( 0 ) ( 0 )

9. - -
10. - -

11. 733 4.766.411 104.958

12. 633 ( 18.951.970 ) ( 20.550.105 )

13.
733 / 633 0 0
633 / 733 ( 14.185.559 ) ( 20.445.147 )

overgeboekt naar de technische rekening

Winst (+)

Verlies (-)

Beheerslasten van beleggingen

Toegerekende opbrengst van beleggingen,

niet-levensverzekering (post 2) (-)

Minderwaarden op de realisatie

vóór belasting
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening,

Overige kosten (staat nr. 13) (-)

Uitzonderlijk resultaat

Waardecorrecties op beleggingen

Overige opbrengsten (staat nr. 13)

Winst (+)

Verlies (-)

Uitzonderlijke opbrengsten (staat nr. 14)

Uitzonderlijke kosten (staat nr. 14) (-)



17

Inhoud Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

 Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

III. Niet-technische rekening

14. - -

15. 634 / 734 -400.175 -892.897

15bis. 635 / 735 0 0

16.
710 / 635 14.126.039 80.066.869
635 / 710 ( 0 ) ( 0 )

17. a)
736 0 0

b)
636 ( 0 ) ( 0 )

18.
710 / 636 14.126.039 80.066.869
636 / 710 ( 0 ) ( 0 )

Belastingen op het resultaat (-/+)

(-)

Uitgestelde belastingen (-/+)

Verlies (-)

reserves

Winst (+)

Resultaat van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvrije

Winst (+)

Overboeking naar de belastingvrije reserves 

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

Verlies (-)
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Inhoud Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

 Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

III. Niet-technische rekening

A. 710 / 637.1 14.126.039 80.066.869
637.1 / 710 ( 0 ) ( 0 )

1. 710 / 636 14.126.039 80.066.869
636 / 710 ( 0 ) ( 0 )

2. 737.1
637.1 ( ) ( )

B. 737.2 / 737.3
1. 737.2
2. 737.3

C. 637.2 / 637.3 ( 14.059.603 ) ( 79.856.588 )
1. 637.2
2. 637.31
3. 637.32 14.059.603 79.856.588

D.
1. 637.4 ( ) ( )
2. 737.4

E. 737.5

F. 637.5 / 637.7 ( 66.435 ) ( 210.281 )
1. 637.5
2. 637.6
3. 637.7 66.435 210.281Andere rechthebbenden

Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders

Uit te keren winst                                      (-)

Over te dragen winst                                 (-)
Over te dragen verlies

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Over te dragen resultaat

Te bestemmen winst van het boekjaar
Te verwerken verlies van het boekjaar       (-)
Overgedragen winst van het vorig boekjaar

Toevoeging aan het eigen vermogen (-)
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves

Overgedragen verlies van het vorig boekjaar(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves

Onttrekking aan het eigen vermogen

Te bestemmen winstsaldo
Te verwerken verliessaldo                         (-)
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Codes B. Immateriële activa C.I. Terreinen en gebouwen C.II.1. Deelnemingen in 
verbonden ondernemingen

1 2 3

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.01 50.868.078 75.628.881
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Aanschaffingen 8.01.021 34.174 3.560.960
. Nieuwe oprichtingskosten 8.01.022
. Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8.01.023 ( 495.700 ) ( 0 ) ( 100.341 )
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.024
. Andere mutaties (+)(-) 8.01.025

Per einde van het boekjaar 8.01.03 50.406.552 0 79.089.500

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.04
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt  8.01.051
. Verworven van derden 8.01.052
. Afgeboekt (-) 8.01.053 ( ) ( )
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.054

Per einde van het boekjaar 8.01.06

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.07 37.400.953
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt 8.01.081 4.444.495
. Teruggenomen want overtollig (-) 8.01.082 ( ) ( ) ( )
. Verworven van derden 8.01.083
. Afgeboekt (-) 8.01.084 ( 495.700 ) ( ) ( )
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-) 8.01.085

Per einde van het boekjaar 8.01.09 41.349.748

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.10
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.11

Per einde van het boekjaar 8.01.12

Per einde van het vorige boekjaar (+)(-) 8.01.13
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.14

Per einde van het boekjaar (+)(-) 8.01.15

8.01.16 9.056.804 0 79.089.500

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr. 1. Staat van de immateriële activa, de onroerende goederen die tot belegging dienen en de effecten bestemd voor belegging.

Betrokken activa-posten

BENAMING

e) RESULTATEN UIT DE OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE

b) MEERWAARDEN

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (art. 29, § 1.)
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Codes

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.01
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Aanschaffingen 8.01.021
. Nieuwe oprichtingskosten 8.01.022
. Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8.01.023
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.024
. Andere mutaties (+)(-) 8.01.025

Per einde van het boekjaar 8.01.03

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.04
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt  8.01.051
. Verworven van derden 8.01.052
. Afgeboekt (-) 8.01.053
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.054

Per einde van het boekjaar 8.01.06

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.07
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt 8.01.081
. Teruggenomen want overtollig (-) 8.01.082
. Verworven van derden 8.01.083
. Afgeboekt (-) 8.01.084
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-) 8.01.085

Per einde van het boekjaar 8.01.09

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.10
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.11

Per einde van het boekjaar 8.01.12

Per einde van het vorige boekjaar (+)(-) 8.01.13
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.14

Per einde van het boekjaar (+)(-) 8.01.15

8.01.16

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31  

Nr. 1. Staat van de immateriële activa, de onroerende goederen die tot belegging dien

BENAMING

e) RESULTATEN UIT DE OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE

b) MEERWAARDEN

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (art. 29, § 1.)

C.II.2. Bons, obligaties en 
vorderingen in verbonden 

ondernemingen

C.II.3. Deelnemingen in ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding 

bestaat

C.II.4. Bons, obligaties en vorderingen 
in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat

4 5 6

7.983.098

240.000

( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

0 8.223.098 0

( )

591.650

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

591.650

0 7.631.448 0

Betrokken activa-posten
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Codes

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.01
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Aanschaffingen 8.01.021
. Nieuwe oprichtingskosten 8.01.022
. Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8.01.023
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.024
. Andere mutaties (+)(-) 8.01.025

Per einde van het boekjaar 8.01.03

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.04
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt  8.01.051
. Verworven van derden 8.01.052
. Afgeboekt (-) 8.01.053
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.054

Per einde van het boekjaar 8.01.06

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.07
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt 8.01.081
. Teruggenomen want overtollig (-) 8.01.082
. Verworven van derden 8.01.083
. Afgeboekt (-) 8.01.084
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-) 8.01.085

Per einde van het boekjaar 8.01.09

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.10
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.11

Per einde van het boekjaar 8.01.12

Per einde van het vorige boekjaar (+)(-) 8.01.13
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.14

Per einde van het boekjaar (+)(-) 8.01.15

8.01.16

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31  

Nr. 1. Staat van de immateriële activa, de onroerende goederen die tot belegging dien

BENAMING

e) RESULTATEN UIT DE OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE

b) MEERWAARDEN

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (art. 29, § 1.)

C.III.1. Aandelen, deelnemingen 
en andere niet-vastrentende 

effecten

C.III.2. Obligaties en andere 
vastrentende effecten

7 8

428.986.020 7.826.033.933

51.570.272 177.485.565

( 3.067.411 ) ( 930.467.353 )

477.488.881 7.073.052.145

( )

179.038 75.870.762

28.410.764
( 88.535 ) ( )

( ) ( 15.525.731 )

90.503 88.755.795

-5.267.022
-6.587.492

-11.854.514

477.398.378 6.972.441.836

Betrokken activa-posten
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NAAM, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming 
naar Belgisch recht betreft, het B.T.W.- of 
NATIONAAL NUMMER

dochteron- 
dernemingen

Jaarrekening 
per

Munt- 
eenheid (*) Eigen vermogen Netto-resultaat

Aantal % %

HUIS VERZEKERING G.G.-Square de Meeûs 29-1000 Bruxelles- BE0403306501 662,00 2,54 31/12/2019 EUR 2.800,00 20,00

IMMO CORROY LE GRAND - Rue Granbompré 1 - 1348 Louvan-la-Neuve - BE0415180 46,00 1,44 31/12/2019 EUR 556,00 433,00

PORTIMA - Chaussée de la Hulpe 150 - 1170 Watermael-Boitsfort - BE0428775335 61.384,00 1,43 31/12/2019 EUR 11.089,00 1.319,00

SOBEGAS - Rue Belliard 4-6 - 1040 Etterbeek - BE0437498605 1,00 3,33 31/12/2019 EUR 117,00

FDS COMMUN GARANT AUTOMOB - Rue de la Charité 33 - 1210 Bruxelles - BE040722 1,00 0,31 31/12/2019 EUR 39,00 4,00

KeBek II - Romeinsesteenweg 566 - 1853 Grimbergen 8.580.447,00 20,00 30/09/2020 EUR 29.430,00 -2.147,00

REI Diaphane Holding BV - Prinses Beatrixlaan 35 - 2595 AK Den Haag - 71769609 2.905,00 86,59 31/12/2020 EUR 100.147,00 -1.296,00

(*) volgens de officiële codificering 

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden  )

(opgenomen in de posten C.III.1. en D.III.1. van de activa)ten belope van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal.

Maatschappelijke rechten gehouden door Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

de onderneming 
(rechtstreeks)

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr. 2. Staat betreffende de deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit in de zin van het koninklijk besluit van 17 november 1994

(opgenomen in de posten C.II.1. , C.II.3. , D.II.1.en D.II.3. van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit
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Naam Zetel Rechtsvorm Nummer

Nr. 2bis. Lijst van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijke vennoot of lid

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Voor elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, worden hieronder volgende gegevens 

verstrekt : de naam, de zetel, de rechtsvorm en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer, en bij 

ontstentenis van een ondernemingsnummer, het btw-nummer of het nationale Identificatienummer.
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Codes Bedragen

C. 8.03 14.459.758.824

I. 8.03.221 0

II. 8.03.222 98.255.837
- 8.03.222.1 86.596.794

1. Deelnemingen. 8.03.222.11 86.596.794
2. Bons, obligaties en vorderingen. 8.03.222.12 0

- 8.03.222.2 11.659.043
3. Deelnemingen 8.03.222.21 11.659.043
4. Bons, obligaties en vorderingen. 8.03.222.22 0

III. 8.03.223 14.360.391.241
1. 8.03.223.1 521.696.050
2. 8.03.223.2 9.108.940.305
3. 8.03.223.3 0
4. 8.03.223.4 3.895.988.005
5. 8.03.223.5 782.247.875
6. 8.03.223.6 0
7. 8.03.223.7 51.519.006

IV. 8.03.224 1.111.746

Verbonden ondernemingen.

Beleggingen

Terreinen en gebouwen.

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr. 3. Actuele waarde van de beleggingen (art. 38).

Activa - posten

Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen.

Deposito's bij cederende ondernemingen.

Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.

Overige financiële beleggingen.

Deelbewijzen in gemeenschappelijke beleggingen.
Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten.
Overige leningen.

Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten.
Obligaties en andere vastrentende effecten.

Overige
Deposito's bij kredietinstellingen.
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Nr.3bis Gegevens betreffende het niet-gebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde

A. Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd
worden op basis van de reële waarde, met opgave van de omvang, de aard en het ingedekte risico van de 
instrumenten

Netto boekwaarde Reële waarde

Forward Receiver Swap; CF Hedge Accounted (receive fix; pay floating) 0 484.185.706

Forward Bond Sale; FV Hedge Accounted 0 -432.666.700

B. Voor de financiële vaste activa, vermeld in de posten C.II. en C.III., die in aanmerking worden genomen 
tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde : de nettoboekwaarde en de reële waarde van de afzonderlijke 
activa, dan wel van passende groepen van deze afzonderlijke activa 

Netto boekwaarde Reële waarde

C.III.1. Aandelen 0 0

C.III.2. Obligaties: Government bonds 5.607.519 5.451.465

C.III.2. Obligaties: Corporate bonds 38.269.753 36.929.671

C.III.2. Obligaties: Collateralised securities 128.468 128.451

C.III.4. Hypothecaire leningen 0 0

C.III.5. Overige leningen 29.557.183 28.134.447

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR



26Voor elk van de in B. vermelde financiële vaste activa, dan wel de in B. bedoelde passende groepen van deze 
afzonderlijke activa, die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde, 
moeten hierna ook de redenen worden vermeld waarom de boekwaarde niet is verminderd, met opgave van 
de aard van de aanwijzingen die aan de veronderstelling ten grondslag liggen dat de boekwaarde zal kunnen 
worden gerealiseerd :

Aandelen: hetzij de trigger van 25% verschil tussen boekw en marktw niet overschreden gedurende zes 
opeenvolgende mnd of wordt om kwalitatieve redenen de waardevermin als tijdelijk aanzien.

Obligaties: er is geen aanleiding dat deze obligaties op hun eindvervaldag niet de volledige terugbetaling 
kunnen garanderen. Deze obligaties worden tot de eindvervaldag bijgehouden.

Leningen: er is geen aanleiding dat deze leningen op hun eindvervaldag niet de volledige terugbetaling 
kunnen garanderen. Deze leningen worden tot de eindvervaldag bijgehouden.
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Nr.4 Staat betreffende de overige overlopende rekeningen van het actief.
Uitsplitsing van de actiefpost G.III. indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. Bedrag
Nog te ontvangen opbrengsten 1.246.782
Vooraf betaalde kosten 16.244.074
Over te dragen kosten uit Financiële instrumenten 5.383.310

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
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Codes Bedragen Aantal aandelen

A.

8.05.111.101 396.640.009,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.05.111.102 396.640.009,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Op naam 8.05.1.21 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88.408.952
Gedematerialiseerd 8.05.1.22 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd niet-gestort
(post A.I.2. van de passiva) bedrag(actiefpost E.I.V.)

B.

8.05.3

8.05.2

- Per einde van het vorige boekjaar 

- Per einde van het boekjaar 

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.5 Staat van het kapitaal

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

1. Geplaatst kapitaal (post A.I.1. van de passiva)

- Wijzigingen tijdens het boekjaar :

TOTAAL

2.Samenstelling van het kapitaal

2.2. Aandelen op naam of gedematerialiseerd

NIET-GESTORT KAPITAAL (art.51 - S.W.H.V.)

2.1. Soorten aandelen volgens het vennootschapsrecht

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
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Codes Kapitaalbedrag Aantal aandelen

- de onderneming zelf 8.05.3.1
- haar dochters 8.05.3.2

.Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8.05.4.1

.Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8.05.4.2

.Maximum aantal uit te geven aandelen 8.05.4.3

.Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8.05.4.4

.Bedrag van het te plaatsen kapitaal. 8.05.4.5

.Maximum aantal uit te geven aandelen 8.05.4.6

.Bedrag van het te plaatsen kapitaal. 8.05.4.7

.Maximum aantal uit te geven aandelen 8.05.4.8

1.Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN.

2.Als gevolg van de uitoefening van de INSCHRIJVINGSRECHTEN.

3.Als gevolg van de betaling van derden in aandelen.

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

 Nr.5. Staat van het kapitaal (vervolg).

C.AANDELEN VAN DE ONDERNEMING GEHOUDEN DOOR

D.VERPLICHTINGEN TOT UITGIFTE VAN AANDELEN
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Codes Bedrag

8.05.5

Codes Aantal aandelen Daaraan verbonden 
stemrecht

8.05.6
waarvan : - gehouden door de vennootschap zelf 8.05.6.1

- gehouden door haar dochters 8.05.6.2

E.TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL

F.DEELBEWIJZEN BUITEN KAPITAAL

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.5 Staat van het kapitaal (vervolg)



31A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

 Nr.5. Staat van het kapitaal (vervolg en slot).

G.DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN JAARAFSLUITING, 
MET DE VOLGENDE INDELING

aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt 
uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen ingevolge artikel 631, § 2, laatste lid, en
artikel 632, § 2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen :

-88.408.796 aandelen in bezit van NN Continental Europe Holding BV; Schenkkade 65; 2595 AS Den Haag
-156 aandelen in bezit van NN Intertrust; Schenkkade 65; 2595 AS Den Haag

aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de 
kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen ingevolge artikel 14, vierde lid, van de wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of ingevolge artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten :



32A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.6 Staat van de voorzieningen voor overige risico's en kosten  -  Andere voorzieningen.

Bedragen

Uitsplitsing van de passiefpost E.III. indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Voorziening gerechtelijke procedures 8.564.895
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Codes Bedragen

8.07.1.12 155.000.000

I. 8.07.1.121

II. 8.07.1.122 155.000.000

8.07.1.42

I. 8.07.1.421

II. 8.07.1.422

III. 8.07.1.423

8.07.1.423.1
8.07.1.423.2

IV. 8.07.1.424

V. 8.07.1.425

TOTAAL 8.07.1.5 155.000.000

B. Achtergestelde schulden.

Converteerbare leningen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr. 7. Staat van de technische voorzieningen en schulden

a)Uitsplitsing van de schulden (of een deel van de schulden) waarvan de resterende looptijd méér dan 5 jaar is.

Betrokken posten van de passiva

Overige schulden

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

Niet-achtergestelde obligatieleningen.

1.Converteerbare leningen.

Niet-converteerbare leningen

G. Schulden

2.Niet-converteerbare leningen.

Schulden ten aanzien van kredietinstellingen
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b)Schulden (of gedeelte van de schulden) en technische voorzieningen (of gedeelte van de technische voorzieningen) gewaarborgd

Bedragen

B. 8.07.2.12

I. 8.07.2.121

II. 8.07.2.122

C. 8.07.2.14

D. 8.07.2.15

G. 8.07.2.42

I. 8.07.2.421

II. 8.07.2.422

III. 8.07.2.423
8.07.2.423.1
8.07.2.423.2

IV. 8.07.2.424

V. 8.07.2.425
8.07.2.425.1

a)belastingen 8.07.2.425.11
b)bezoldigingen en sociale lasten 8.07.2.425.12

8.07.2.425.26
8.07.2.425.3

TOTAAL 8.07.2.5

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
Nr.7.  Staat van  de technische voorzieningen en schulden (vervolg).

Converteerbare leningen

Schulden

door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de onderneming.
Betrokken posten van de passiva

Achtergestelde schulden.

Niet-converteerbare leningen

- overige

2.Niet-converteerbare leningen

Schulden ten aanzien van kredietinstellingen

Overige schulden
- schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

- schulden van huurfinanciering en gelijkaardige

1.Converteerbare leningen

Technische voorzieningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

van de groep van activiteiten 'Leven' wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door 
de onderneming

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen.

Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds

Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen.
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Codes Bedragen

8.07.3.425.11.1

8.07.3.425.11.2 11.563.188

8.07.3.425.12.1

8.07.3.425.12.2 16.701.711b)Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

 Nr.7. Staat van de technische voorzieningen en schulden (vervolg en slot).

c)Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Betrokken posten van de passiva

1.Belastingen (post G.V.1.a) van de passiva)

a)Vervallen belastingsschulden 

b)Niet-vervallen belastingsschulden 

2.Bezoldigingen en sociale lasten (post G.V.1.b) van de passiva)

a)Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
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Nr.8. Staat betreffende de overlopende rekeningen van het passief.

Bedragen
Uitsplitsing van de passiefpost H indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Over te dragen balansrenten 8.809.861
Resultaten uit de omrekening vreemde valuta 1.800.959
Nog te betalen kosten 21.407.057
Andere over te dragen opbrengsten 11.195.854

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
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Betrokken posten en sub-posten van het actief (*) Afgesloten Betrokken posten en sub-posten van het passief (*) Afgesloten
boekjaar boekjaar

TOTAAL TOTAAL

Nr. 9. Activa- en passivabestanddelen met betrekking tot het beheer voor eigen rekening ten gunste van een derde van de pensioen-
       fondsen (art. 40bis.).

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

(*) Met vermelding van de cijfers en letters betreffende de inhoud van de betrokken post of sub-post van de balans (voorbeeld : C.III.2. obligaties en andere

    vastrentende effecten).
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Nr. 10. Inlichtingen betreffende de technische rekeningen.

I. Niet-Levensverzekering

Inhoud Codes Totaal Totaal Ongevallen en 
ziekte

Motorrijtuigen 
Burgerlijke 

aansprakelijkheid

Motorrijtuigen 
Andere 
takken

Scheepvaart 
Luchtvaart 
Transport

Brand en 
andere 

schade aan 
goederen

Algemene 
Burgerlijke 

aansprakelijkhei
d

 ediet en Borgtoch
Diverse 

geldelijke 
verliezen

Rechtsbijstand Hulpverlening AANGENOMEN 
ZAKEN

(takken 1 en 2) (tak 10) (takken 3 en 7) (takken 4,5,
6,7,11 en 12) (takken 8 en 9 ( tak 13) (takken 14 en

15 (tak 16) (tak 17) (tak 18)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1)Brutopremies. 8.10.01.710.1 19.795.370 19.795.370 19.795.370

2)Verdiende 
brutopremies 8.10.02 20.307.431 20.307.431 19.982.304 325.127

3)Bruto schaden 8.10.03 10.854.878 10.854.878 10.686.839 654 484 128.488 -77.828 116.241

4)Bruto bedrijfskosten 8.10.04 10.760.308 10.760.308 10.760.308

5)Herverzekeringssaldo 8.10.05 162.779 162.779 103.623 59.156

6)Commissielonen (art. 
37) 8.10.06 4.238.143

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

RECHTSTREEKSE ZAKEN RECHTSTREEKSE ZAKEN RECHTSTREEKSE ZAKEN
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Codes Bedragen

8.10.07.720.1 971.671.035

a) 8.10.08 514.265.192
8.10.09 457.405.843

b) 8.10.10 679.685.559
8.10.11 291.985.476

c) 8.10.12 164.514.124
8.10.13 499.041.382

8.10.14 308.115.529

8.10.15 69.260.324
8.10.16 88.427.766

8.10.17.720.1 11.845.897

8.10.18 991.466.405
8.10.19
8.10.20

3) Commissielonen (art. 37):

B. Aangenomen zaken

1. Periodieke premies :
2. Enige premies :

3. Premies van overeenkomsten waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt
   door de onderneming :

2) Herverzekeringssaldo :

1. Premies van overeenkomsten zonder winstdeling :
2. Premies van overeenkomsten met winstdeling :

- in de andere Lid-Staten van de E.E.G :
- in de overige landen :

Bruto premies :

III. Niet-levensverzekering en levensverzekering, rechtstreekse zaken

Bruto premies :

- in België :

1. Individuele premies :
2. Premies betreffende groepsverzekeringsovereenkomsten :

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

 Nr.10. Inlichtingen betreffende de technische rekeningen (vervolg en slot)

II. Levensverzekering
Inhoud

A.Rechtstreekse zaken

1)Brutopremies :
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Totaal aantal Gemiddeld Aantal Totaal aantal Gemiddeld Aantal

CATEGORIEËN Codes op afsluitings- personneels- gepresteerde op afsluitings- personneels- gepresteerde

datum bestand (*) uren datum bestand (*) uren

1 2 3 4 5 6

Personneel onder arbeids- of stageovereenkomst (**) 8.11.1 589 561,0 778.413 596 578,0 789.957

Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld 
van de onderneming 8.11.2 7 10,0 18.621 7 14,0 26.873

TOTAAL 8.11.3 596 571,0 797.034 603 592,0 816.830

 (**) Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of

een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983.]

[ Aldus gewijzigd bij artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996.]

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
Nr 11.  Staat betreffende de personeelsleden in dienst.

Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar verenigd

 (*) Het gemiddeld personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel12, § 1 van het koningklijkebesluit van 12 september 1983 tot uit voering van de wet van 17

juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
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Wat personeel betreft :

A. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het 
personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een startbaanovereenkomst

Codes AFGESLOTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

a) 8.11.10 589 596

b) 8.11.11 561,0 578,0

- Directiepersoneel 8.11.11.1 0 6
- Bedienden 8.11.11.2 561 572
- Arbeiders 8.11.11.3
- Andere 8.11.11.4

c) 8.11.12 778.413 789.957

B. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en 
de ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Codes AFGESLOTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

a) 8.11.20 7 7

b) 8.11.21 10,0 14,0

c) 8.11.22 18.621 26.873

het gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het boekjaar en 
tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 15, § 4, 
van het Wetboek van Vennootschappen, en uitgesplitst naar volgende categorieën

het aantal gepresteerde uren

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Omschrijving

het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar

het gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de 
werknemers ingeschreven in het personeelsregister

het aantal gepresteerde uren

Nr 11. Staat betreffende de personeelsleden in dienst.

Omschrijving

het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar
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Codes Bedragen

I. 8.12.1 50.511.619
1. a)Bezoldigingen 8.12.111 33.772.519

b)Pensioenen 8.12.112 198.024
c)Andere rechtstreekse sociale voordelen 8.12.113 147.661

8.12.12 9.695.310
8.12.13 4.352.925
8.12.14 1.770.009
8.12.15 -222.378

a)Dotaties (+) 8.12.15.1
b)Bestedingen en terugnemingen (-) 8.12.15.2 ( 222.378 )

8.12.16 ] 797.549

II. 8.12.2 81.040.505

III.
8.12.3 3.024.269

8.12.4 -882.000
8.12.41
8.12.42 ( 882.000 )

8.12.5 3.167.753
8.12.51 684.030

a)Onroerende voorheffing 8.12.511 400.223
b)Overige 8.12.512 283.807

8.12.52 2.483.723
8.12.53
8.12.54

8.12.6 ( 8.159.984 )
8.12.61 8.159.984

a)Ontvangen vergoedingen voor beheersprestaties van collectieve 
  pensioenfondsen voor rekening van derden 8.12.611
b)Overige* 8.12.612 8.159.984

8.12.62

TOTAAL 8.12.7 128.702.162

2.Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Benaming

Personeelskosten*

(Een asteriks (*) rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in hoofdstuk III 
van de bijlage bij het huidige besluit)

Nr.12.Staat betreffende het geheel van de administratie- en beheerskosten, uitgesplitst volgens aard.

3.Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen
4.Andere personeelsuitgaven

VI.Teruggewonnen administratiekosten en overige lopende opbrengsten (-)

IV. Voorzieningen voor overige risico's en lasten*
1.Dotaties (+)
2.Bestedingen en terugnemingen (-)

V.Overige lopende lasten*
1.Fiscale bedrijfskosten*

2.Bijdragen gestort aan openbare instellingen*

1.Teruggewonnen administratiekosten

2.Overige lopende opbrengsten.

Aldus gewijzigd bij artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996.

5.Voorzieningen voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten

[6.   Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming

Diverse goederen en diensten*

Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële
activa, andere dan de beleggingen*

3.Theoretische kosten*
4.Overige
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Bedragen

Afschrijvingen Immaterële Vaste Activa 2.577.189

B. Uitsplitsing van de OVERIGE KOSTEN (post 8. van de 
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.13. Overige opbrengsten, overige kosten.

A. Uitsplitsing van de OVERIGE OPBRENGSTEN (post 7. van de 
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.
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Bedragen

uitzonderlijke opbrengsten 6.411
vrijval van uitzonderlijke provisie uit een vorig boekjaar 4.760.000

projectkosten 18.638.185
uitzonderlijke kosten 313.785

B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (post 12. van de 
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.14. Uitzonderlijke resultaten.

A. Uitsplitsing van de UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (post 11. van de 
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.
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Codes Bedragen

A. 8.15.1.634 400.175

8.15.1.634.1 325.761
a. Voorafbetalingen en terugbetaalbare voorheffingen 8.15.1.634.11 2.963.163
b. Andere verrekenbare bestanddelen 8.15.1.634.12
c. Overschot van de voorafbetalingen en/of van de geactiveerde terugbetaalbare voorheffingen (-) 8.15.1.634.13 ( 2.963.163 )
d. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post G.V.1.a) van de passiva) 8.15.1.634.14 325.761

8.15.1.634.2 74.414
a) Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen : 8.15.1.634.21 74.414
b) Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post G.V.1.a) van de passiva) of belasting-
   supplementen waarvoor een voorziening werd gevormd (opgenomen onder post E.II.2) van de passiva) 8.15.1.634.22

1.Belastingen op het resultaat van het boekjaar:

2.Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren :

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.15. Belastingen op het resultaat

UITSPLITSING VAN DE POST 15 a) 'Belastingen':
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B. 

Bedragen

Vrijgestelde meerwaarde op aandelen en terugname voorheen in verworpen uitgaven genomen waarde 24.645

Mutatie belaste reserves 1.861.626

Overdreven afschrijvingen -211.034

Goodwill Fusie-Afschrijving 1.855.717

Verworpen uitgaven 2.000.000

DBI aftrek -14.713.698

Andere fiscale aftrekken -4.040.432

C. INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN OP HET
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

 van het boekjaar op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen).

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr. 15. Belastingen op het resultaat.

BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VOOR BELASTINGEN, zoals deze blijkt
uit de jaarrekening, EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met bijzondere vermelding van die welke voortspruiten
uit het tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate waarin het resultaat



47A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Codes Bedragen

8.15.4.1 59.584.456
- Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 8.15.4.11 33.216.725
Overdracht stock notionele interestaftrek 3.178.654
Overdracht DBI aftrek 23.189.077

8.15.4.2

1. Actieve latenties 

2. Passieve latenties 

Nr. 15. Belastingen op het resultaat (vervolg en slot).

D.BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES (in de mate waarin deze informatie belang-
rijk is om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de onderneming).
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Codes Bedragen van 
het boekjaar

Bedragen van het 
vorige boekjaar

1.Taksen op verzekeringsovereenkomsten ten laste van
 derden 8.16.11 37.328.583 44.121.659

2.Andere taksen ten laste van de onderneming 8.16.12 10.815.817 11.058.067

1.Bedrijfsvoorheffing 8.16.21 42.954.957 43.687.637

2.Roerende voorheffing (op dividenden) 8.16.22

B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van :

Nr.16. Andere taksen en belastingen ten laste van derden.

A. Taksen :

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
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Codes Bedragen

8.17.00

8.17.01

8.17.020
8.17.021

en toelichting : actiefposten C.III.1 en 2 en passiefpost F : 8.17.030
8.17.031 5.313.402.057

8.17.040
8.17.041
8.17.042
8.17.043
8.17.044
8.17.045
8.17.046
8.17.047

8.17.05

b) overige :

c)Verrichtingen op vreemde valuta (te ontvangen) :
d)Verrichtingen op vreemde valuta (te leveren) :

C. Zakelijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen middelen als
zekerheid van de rechten en verplichtingen* :

a)Verrichtingen op effecten (aankopen) :
b)Verrichtingen op effecten (verkopen) :

a) van de onderneming :

E. Termijnverrichtingen* :

D. Ontvangen zekerheden* (andere dan in baar geld) :

Nr.17.  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (art. 14).

(Een asteriks (*) rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in hoofdstuk III van de bijlage bij het besluit van 17/11/1994)

A. Zekerheden door derden gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van de onderneming* :

B. Persoonlijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden*

a) effecten en waarden van herverzekeraars (CFR. Hoofdstuk III, Omschrijving

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

b) van derden :

F. Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming* :

e)Verrichtingen op rente (aankopen, ...) :
f)Verrichtingen op rente (verkopen, ...) :
g)Overige verrichtingen (aankopen, ...) :
h)Overige verrichtingen (verkopen, ...) :
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Codes Bedragen

Nr.17.  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (art. 14).

(Een asteriks (*) rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in hoofdstuk III van de bijlage bij het besluit van 17/11/1994)

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

8.17.06

Securtity Lending: effecten worden uitgeleend waarbij collateral wordt verstrekt die gepaard gaat
met de overdracht van de eigendom van de als waarborg verstrekte activa. De ontlener betaalt een fee
als vergoeding voor de lening.

8.17.06B

8.17.07 3.672.622.170
Uitgeleende effecten in het kader van Security Lending 373.090.543
Als waarborg ontvangen effecten in het kader van Security Lending 396.266.336
Reële waarde Forward IRS 484.185.706
Forward IRS - notioneel bedrag 1.213.000.000
Reële waarde Forward Bond Sale -432.666.700
FBS - forward current value (notional=868mio) 1.200.168.338
Aangehouden Cash Collateral door NN Interfinance voor NN Insurance Belgium 438.577.947

H. Overige (nader te bepalen) :

G. Aard en zakelijk doel van de regelingen die niet in de balans zijn opgenomen, financiële gevolgen ervan, mits de risico’s 
of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de bekendmaking van deze 
risico’s of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de onderneming. :

Gbis. Aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na de balansdatum hebben voorgedaan en die 
niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven. :
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Codes

Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar

- C
8.18.222 79.089.498 75.628.879 7.631.448 7.391.448

8.18.222.01 79.089.498 75.628.879 7.631.448 7.391.448
8.18.222.02

-  achtergestelde 8.18.222.021
-  overige 8.18.222.022

- D.
8.18.232

8.18.232.01
8.18.232.02

-  achtergestelde 8.18.232.021
-  overige 8.18.232.022

8.18.41 26.192.678 22.051.141

I. Vorderingen uit hoofde van recht-
streekse verzekeringsverrichtingen 8.18.411

II. Vorderingen uit hoofde van 
herverzekeringsverrichtingen 8.18.412

III. Overige vorderingen 8.18.413 26.192.678 22.051.141

Betrokken balansposten Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

1 + 3 Deelnemingen

- E. Vorderingen

Verbonden ondernemingen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen

II.Beleggingen in verbonden onderne-
mingen en deelnemingen

1 + 3 Deelnemingen

mingen en deelnemingen
II.Beleggingen in verbonden onderne-

2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen

Nr.18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
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Codes

Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar

Betrokken balansposten Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaatVerbonden ondernemingen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

- B. 8.18.12 155.000.000 155.000.000

- G. 8.18.42 8.992.447 23.565.362

I. Schulden uit hoofde van rechts-
treekse verzekeringsverrichtingen 8.18.421

II. Schulden uit hoofde van 
herverzekeringsverrichtingen 8.18.422 835.087 3.103.916

III. Niet-achtergestelde obligatie-
leningen 8.18.423

IV. Schulden ten aanzien van 
kredietinstellingen 8.18.424

V. Overige schulden 8.18.425 8.157.360 20.461.446

Achtergestelde schulden

Schulden
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Codes

Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar

- Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE
EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN als waarborg voor schulden of verplichtingen
van verbonden ondernemingen 8.18.50

- Door verbonden ondernemingen gestelde of
onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN 
als waarborg  voor schulden of verplichtingen van de onderneming 8.18.51

- Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 8.18.52 1.638.746.285 1.200.168.338

- Opbrengsten van terreinen en gebouwen 8.18.53

- Opbrengsten van andere beleggingen 8.18.54 15.051.914 90.601.473

Nr.18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 
(vervolg en slot).

Verbonden ondernemingen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
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Codes AFGESLOTEN BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

1° 8.18.60
- Deelnemingen 8.18.60.1
- Achtergestelde vorderingen 8.18.60.2
- Andere vorderingen 8.18.60.3

2° 8.18.61
- Op meer dan één jaar 8.18.61.1
- Op ten hoogste één jaar 8.18.61.2

3° 8.18.62
- Op meer dan één jaar 8.18.62.1
- Op ten hoogste één jaar 8.18.62.2

4° 8.18.63
- Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of 

verplichtingen van geassocieerde ondernemingen 8.18.63.1

- Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor 
schulden of verplichtingen van de onderneming 8.18.63.2

5° 8.18.64

(*) Geassocieerde ondernemingen in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Vennootschappen.

Schulden aan geassocieerde ondernemingen

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
Nr. 18bis. Betrekkingen met geassocieerde ondernemingen (*).

Omschrijving

Bedrag van de financiële vaste activa

Vorderingen op geassocieerde ondernemingen
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A.bestuurders en zaakvoerders;

Codes Bedragen

8.19.1

8.19.2

8.19.3

- 8.19.41 82.500
- 8.19.42

- de interestvoet, de voornaamste voorwaarden en de eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen 
waarvan werd afgezien betreffende de bovenvermelde posten 1., 2. en 3.

2.Waarborgen toegestaan in hun voordeel

3.Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Nr.19. Financiële betrekkingen met :

B.natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren 
   zonder verbonden ondernemingen te zijn;

C.andere ondernemingen welke door de sub. B vermelde personen rechtstreeks gecontroleerd worden.

1.Uitstaande vorderingen op deze personen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

4.Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende

aan bestuurders en zaakvoerders
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Nr.19bis. Financiële betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn).

Codes Bedragen
1. Bezoldiging van de commissaris(sen) 8.19.5 772.914,00

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de onderneming door de commissaris(sen) 8.19.6 150.000,00

- Andere controleopdrachten 8.19.61 150.000,00
- Belastingadviesopdrachten 8.19.62
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 8.19.63

3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de onderneming door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) 8.19.7

- Andere controleopdrachten 8.19.71
- Belastingadviesopdrachten 8.19.72
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 8.19.73

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR
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De waarderingsregels worden toegevoegd in bijlage.

5.Herwaarderingen

6.Andere

1.Vorming en aanpassing van de afschrijvingen

2.Waardeverminderingen

1ste en 4de lid ; 34, 2de lid ; 34quinquies, 1ste lid ; 34sexies, 6°, laatste lid ; 34septies,
§ 2 en door Hoofdstuk III. 'Omschrijving en toelichting', Afdeling II, post 'Theoretische huur'.)

A.Regels die gelden voor de waardering van inventarissen (behalve de beleggingen van de actiefpost D)

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

3.Voorzieningen voor risico's en kosten

4.Technische voorzieningen

Nr.20. Waarderingsregels.

(Deze staat wordt onder meer beoogd in de artikelen : 12bis, § 5 ; 15 ; 19, 3de lid ; 22bis, 3de lid;
24, 2de lid ; 27, 1°, laatste lid en 2°, laatste lid ; 27bis, § 4, laatste lid ; 28, § 2,



58A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

3.Andere

B.Regels die gelden voor de waardering van inventarissen voor wat betreft de beleggingen van de actiefpost D.

1.Beleggingen andere dan terreinen en gebouwen

2.Terreinen en gebouwen
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Betrokken posten en subposten (*) Bedragen Betrokken posten en subposten (*) Bedragen

tijdens hetwelk die wijzigingen werden uitgevoerd).

(*) Met vermelding van de cijfers en letters betreffende de inhoud van de betrokken post of sub-post van de balans (voorbeeld : C.III.2. Obligaties en andere 
vastrentende effecten).

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.21. Wijzigingen in de waarderingsregels (art. 16) (art. 17).

A.Vermelding van de wijzigingen en hun verantwoordingen.

B.Verschil in raming dat uit de wijzigingen volgt (de eerste keer te vermelden bij de jaarrekening van het boekjaar



60

Nee

Ja

Ja

. Verantwoording van het vervullen van de voorwaarden voorzien in artikel 8, paragrafen 2 en 3 van het

  koninklijk besluit van 6 maart 1990 betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen :
De raad van bestuur beslist om zich te beroepen op het artikel 3:23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
dat een moedervennootschap die enkel dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis controleert de mogelijkheid 
geeft om vrijgesteld te zijn van de verplichting tot het opstellen van een geconsolideerde  jaarrekening.

. Naam, volledig adres van de zetel en indien het een ondernemingen naar Belgisch recht betreft,

  het B.T.W.-nummer of het nationaal nummer van de moederonderneming die de geconsolideerde
  jaarrekening opstelt en publiceert en voor dewelke de vrijstelling werd toegestaan :
NN Groep N.V.

P.O. Box 90504

2509 LM Den Haag - The Netherlands

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr.22. Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

A.Inlichtingen te verstrekken door alle ondernemingen.

-  De onderneming stelt op en publiceert, overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende de geconsolideerde
   jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen,
   een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag

ja /neen (*):

ja /neen (*) :
- De onderneming stelt noch een geconsolideerde jaarrekening, noch een geconsolideerd jaarverslag op,
   omwille van de volgende reden(en) (*) :

*  de onderneming oefent, alleen of gezamenlijk, geen controle uit op één of meerdere filialen naar

   Belgisch of buitenlands recht;

 *  de onderneming is zelf een filiaal van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening opstelt en    publiceert :

ja /neen (*) :



61A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

* Het overbodige schrappen.



62A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

.

.

NN Groep N.V. - P.O. Box 90504 - 2509 LM Den Haag - The Netherlands

 B. Inlichtingen te verstrekken door de onderneming wanneer ze gemeenschappelijke filiale is.

Naam, volledig adres van  de zetel en indien het een onderneming naar Belgisch recht betreft,

Nr.22.  Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening (vervolg en slot).

(**) Indien de rekeningen van de ondernemingen op verscheidene niveau's worden geconsolideerd, worden de inlichtingen

enerzijds verstrekt voor het grootste geheel en anderzijds voor het  kleinste geheel van de ondernemingen

het B.T.W.-nummer of het nationaal nummer van de moederonderneming(en) met de aanduiding of deze 
moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening waarin de jaarrekening door consolidatie werd 
opgenomen opstelt (opstellen) en publiceert (publiceren) (**) :

 waarvan de onderneming deel uitmaakt als filiale en waarvoor de geconsolideerde jaarrekening wordt opgestelden gepubliceerd.

Wanneer de moederonderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de geconsolideerde jaarrekening,
waarover sprake hierboven, kan worden bekomen (**) :
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- door de artikelen :

2bis. ; 4, 2de lid ; 6 ; 8 ; 10, 2de lid ; 11, 3de lid ; 19, 4de lid ; 22; 27bis, § 3, laatste lid ; 33, 2de lid ;

34sexies, § 1, 4° ; 39.

- in Hoofdstuk III, Afdeling I. van de toelichting :

voor de actiefposten C.II.1., C.II.3., C.III.7.c) en F.IV.

en
voor de passiefpost C.I.b) en C.IV.
Bijkomende inlichting voor Art. 27bis § 3 : het verschil tussen de aanschaffingswaarde van de vastrentende effecten en 
de terugbetalingswaarde wordt op actuariële wijze ten laste of ten gunste van het resultaat genomen.  Dat verschil 
bedraagt ultimo 2020; 350.608.963 EUR.
Bijkomende inlichting voor Art. 34 sexies §1 :de terug te vorderen technische lasten zijn in de vorderingen rubriek 
E.I. opgenomen voor een bedrag van 0 EUR.
Bijkomende inlichting voor Art. 34 quinquies §6: NN Insurance Belgium heeft op 10 november 2020, conform circulaire 
NBB_2016-39, een dossier ingediend bij de NBB tot vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende 
voorzieningen. Op 9 december 2020 ontving NN Insurance Belgium een schrijven van de NBB waarin zij bevestigen dat het 
ingediende dossier voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling tot dotatie voor het boekjaar 2020. 
Indien we de vrijstelling niet hadden gekregen zou de dotatie 307 miljoen euro bedraagd hebben.

Vergelijkbaarheid van gerapporteerde cijfers op Codes 723/625:
Voor de cijfers van het afgesloten boekjaar op de NBB-codes 723/625 is in tegenstelling met vorig boekjaar netting per 
portefeuille toegepast.
Indien voor vorig boekjaar netting was toegepast voor code 723 zou een bedrag ad 239.643.944 EUR gerapporteerd zijn.

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr. 23.  Bijkomende inlichtingen die de onderneming, op basis van het besluit 
            van 17/11/94, moet verstrekken.

De onderneming, in voorkomend geval, somt de bijkomende inlichtingen op, vereist :



64Indien voor vorig boekjaar netting was toegepast voor code 625 zou een bedrag ad 2.509 EUR gerapporteerd zijn.

BELANGRIJKE GEBEURTENIS NA AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR:
Begin 2021 is er geen belangrijke gebeurtenis na afsluiting van het boekjaar 2020 te melden.



De onderneming vermeldt de transacties die zij met verbonden partijen is aangegaan, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van
de relatie met de verbonden partij, alsook alle andere informatie over de transacties die nodig is om een beter inzicht te krijgen in de financiële positie
van de onderneming indien het om transacties van enige betekenis gaat die niet werden verricht onder de normale marktvoorwaarden.

De voormelde informatiegegevens kunnen overeenkomstig hun aard worden samengevoegd, behalve wanneer gescheiden informatie nodig is om
inzicht te krijgen in de gevolgen van de transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de onderneming.

De voormelde informatie hoeft niet te worden verstrekt voor de transacties die zijn aangegaan tussen twee of meer leden van een groep, mits de
dochterondernemingen die partij zijn bij de transactie, geheel eigendom zijn van een dergelijk lid.

Onder ’verbonden partij’ wordt hetzelfde verstaan als in de internationale standaarden voor jaarrekeningen die zijn goedgekeurd overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1606/2002.

De transacties aangegaan met verbonden ondernemingen werden aan marktconforme voorwaarden afgesloten. 0

A/                         B/                         C/                                 890.270.057           2020-12-31                    02550         EUR

Nr. 24 Transacties door de onderneming aangegaan met verbonden partijen, onder andere voorwaarden dan de marktvoorwaarden


