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Een goed afscheid helpt je verder

FARAAZ “Ik hoop dat ze vanaf ‘boven’ trots zijn op ons.”

BRIGITTE “Hun liefde voel ik nog altijd.”

THELMA “Zij kon me als geen ander raad geven.”

JANNET
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dolor
amet,
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rhoncus tincidunt nulla, vitae faucibus ex facilisis et. Aliquam vitae fringilla
sem. Aliquam vel erat ornare, finibus est non, tempor lorem.

NAREN “Dat ik hem mocht wassen, maakt me erg trots.”

TIJN “Als ik hem mis, pak ik die knuffel.”

ERIC “Mooi dat ik mijn broeder soms nog voel.”

MARIJE “We zijn op haar verjaardag getrouwd.”

SIDAN “Soms beeld ik me in dat ze naast me zit.”

ILONA “Zo’n wedstrijd zie ik echt als een uitje met mijn vader.”

Ik mis je...
Nooit meer kan ik je vasthouden, spreken, aanraken, horen,
liefhebben... Wanneer een dierbare overlijdt, gaan er gedachten en
gevoelens als deze door de nabestaanden heen. Gemis is iets heel
persoonlijks. En tegelijkertijd is het de grootste gemene deler bij
mensen – met welke achtergrond of religie ook – die afscheid hebben
moeten nemen van een dierbare. We vroegen tien mensen wie zij
missen. En wat die leegte voor betekenis en plek heeft in hun leven.
‘Ik mis je’ krijgt zo, samen met een bijzondere foto van de
overledene, een gezicht.

“Soms
beeld ik
me in dat
ze naast
me zit”

RINIA AÏSHA GATOEN (1935-1997)

Sidan Joelfan (51) over
Rinia Aïsha Gatoen (1935-1997)
“Mijn moeder is in 1997 overleden aan complicaties na
een kleine ingreep. Da’s een flinke tijd geleden, maar het
gemis blijft. Zelfs na twintig jaar. Je hebt immers maar
één moeder en die is onvervangbaar. Ik weet nog dat ik de
eerste paar jaar na haar dood zelfs een beetje jaloers was
als iemand in mijn nabijheid ‘ma’ riep. Want ik kon dat
woord tegen niemand meer zeggen. Gelukkig heb ik met
de jaren haar dood een plek kunnen geven. Mijn geloof
heeft daar een grote rol in gespeeld. Ik ben moslim en bid

dagelijks. Mijn moeder is dan altijd in mijn gedachten.
Soms beeld ik me in dat ze dan naast me zit; dat geeft me
een goed gevoel. Ik weet dat ze nu elders is, in het paradijs
zoals wij dat noemen. En dat ze het daar goed heeft.
Sinds ik bij Yarden werk, merk ik dat ik een positieve draai
aan haar dood heb gegeven. Ik weet hoe het is om iemand
te verliezen en kan me daardoor goed inleven in onze
klanten. Zodoende kan ik beter mijn werk doen. Dat zou
mijn moeder ongetwijfeld heel trots hebben gemaakt.”
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Rouwkost
Juist het levend houden van de herinnering helpt mensen om het
verlies van een dierbare te kunnen dragen. We zien steeds meer
dat mensen rituelen en gewoonten gebruiken wanneer een dierbare
is overleden. Kijk maar eens langs de kant van de weg. Daar zie je
geplaatste symbolen op de plek waar iemand voor het laatst in
leven was. Soms niet meer dan een bosje bloemen maar vaker
altaartjes met foto’s, gedichten en brieven. Het zijn openlijke
uitingen van verbinding met dierbaren die niet meer leven.

Rouwkost
‘Ik mis je’ is een hartekreet die binnenkomt en
je raakt. Zeker als het een overledene betreft.
Het gemis van een dierbare is immers iets
onverteerbaars. Met deze vorm van rouwkost –
troostvoeding die genuttigd wordt tijdens een
afscheid – willen wij u graag voeden in dit verslag.

Inhoud
Introductie
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We leren van alle culturen, van hun gewoonten en gebruiken en
zien dat deze weer door diverse culturen worden overgenomen.
Mensen voelen zich door de dood verbonden. Rangen en standen
tellen ineens niet meer, evenals cultuur en religie. Als het om de
dood gaat, staan we dichter bij elkaar. De dood verbroedert.

Rouwkost
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In dit jaarverslag geven wij u ook een kijkje in het leven van mensen
zoals u en ik: die een dierbare hebben verloren en die zo missen.
Tien mensen vertellen wat dat gemis is, welke rol dat in hun leven
speelt en hoe belangrijk het is om de herinnering aan hun dierbare
levend te houden. De uitvaart is slechts het begin van het
rouwproces. Yarden faciliteert daar met toewijding in en
organiseert door het jaar heen vele herdenkings- en
herinneringsbijeenkomsten zoals op Valentijnsdag, Vader- en
Moederdag, Allerheiligen/Allerzielen (de Herinneringsweken) en
rond de Kerstdagen. De bijeenkomsten bieden steun en troost en
er ontstaan zelfs nieuwe vriendschappen van lotgenoten die elkaar
daar voor het eerst hebben ontmoet. Dit zijn dankbare momenten
die alle Yardeniers doen beseffen hoe belangrijk het is dat Yarden
haar maatschappelijke rol ook op deze wijze vervult.
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Grote vorderingen zijn gemaakt met 1 Yarden, Yarden nummer 1.
Met dit interne programma doorleven de Yardeniers onze unieke
klantpropositie (voorlichting, bewustwording, verzekeren,
uitvaartzorg, uitvaartfaciliteiten en nazorg) en geven zo hun
ambassadeursfunctie meer inhoud. Binnen het programma zijn
ook de ‘Merk-waardige’ punten in kaart gebracht waarmee Yarden
haar concurrentiepositie verder zal versterken. En dit langs de
merkwaarden Helpend, Inspirerend en Persoonlijker. Het is
geweldig te ervaren tot welke grote hoogte je met gepassioneerde
medewerkers en vrijwilligers kunt stijgen.
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Ik vertrouw erop dat dit verslag u goed inzicht verschaft in onze
financiële situatie en dat u met ons zult constateren dat Yarden
geconsolideerd ook over 2016 weer een prima resultaat heeft
geboekt. Het goede resultaat is te danken aan onze Yardeniers die
iedere dag weer met veel enthousiasme en passie een goed
afscheid voor iedereen bereikbaar maken. Het directieteam heeft
hier veel respect voor en realiseert zich dat het grote verdriet van
nabestaanden op onze mensen een enorme impact heeft.
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Bericht van de Raad van Commissarissen
aan de aandeelhouders

D

e Raad van Commissarissen van Yarden
Holding bv biedt hierbij haar verslag aan
over het boekjaar 2016, aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Vereniging Yarden. De directie heeft het bestuursverslag
opgesteld en de jaarrekening is door KPMG Accountants gecontroleerd en op 8 mei 2017 voorzien van
een goedkeurende controleverklaring. De Raad stemt
in met het voorstel van de directie om het resultaat na
belasting over 2016 ad € 1,44 miljoen toe te voegen
aan het eigen vermogen van de vennootschap nadat
van het resultaat € 84 aan dividend is uitgekeerd aan
de Stichting Yarden, die de prioriteitsaandelen houdt.
In bijzijn van de accountant heeft de Raad de jaarrekening besproken en goedgekeurd. De Raad adviseert
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de
jaarrekening 2016 vast te stellen, de directie decharge
te verlenen voor het gevoerde beleid en de Raad van
Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht.

6

Vergaderingen
Yarden Holding bv en Yarden Uitvaartverzekeringen nv
hebben een eigen Raad van Commissarissen en vergaderen met een eigen agenda en vergaderstukken. De
samenstelling van beide raden is echter identiek en
functioneert als een personele unie. De vergaderingen
van Yarden Holding en Yarden Uitvaartverzekeringen
vonden aansluitend plaats. De raden vergaderden in
2016 met de directie acht keer, waarvan twee keer
telefonisch over strategische onderwerpen. De aanwezigheid van de individuele leden van de Raad bij
de vergaderingen was 85%.
Specifieke onderwerpen die in de vergaderingen uitgebreid aan de orde kwamen: klantpropositie, afschaffing van de bonusstructuur, modernisering
ict-landschap, aangescherpte Wet bescherming persoonsgegevens en de meldplicht datalekken, validaties
van het Solvency-model van het verzekeringsbedrijf,
het kapitaalbeleid, de levenvergunning, scenarioplanning crematoria, het asverstrooiingsproces, terugkoppeling ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)
door De Nederlandsche Bank (DNB), versterking sleutelfuncties, ziekteverzuim, rendementsverbeteringen,
afscheidsplanner, keuzerecht, CAO Uitvaartbranche en
de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering.
De strategische onderwerpen betroffen het mitigeren

van verzekeringstechnische risico’s en mogelijke
samenwerkingsverbanden en/of overnames van
uitvaartportefeuilles. De Raad heeft de voorstellen
van de directie hieromtrent gewogen, getoetst aan
de strategische koers van de vennootschap en advies
uitgebracht.
Eens per drie weken (vakantie en feestdagen uitgezonderd) vond een bilateraal gesprek plaats tussen
de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de
directievoorzitter. Van belang zijnde gespreksonderwerpen zijn in tussentijdse notities gedeeld met de
overige commissarissen, zodat alle commissarissen
over dezelfde informatie beschikten. De Raad is dan
ook goed en steeds tijdig door de directie geïnformeerd zodat zij haar toezichthoudende taken naar
behoren kon uitoefenen.
In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad
twee keer de zogeheten ‘artikel 24-vergadering’ van
de Ondernemingsraad bijgewoond. Waarin naast de
algemene gang van zaken binnen Yarden ook gesproken is over het jaarplan en de strategische koers. In
het bijzonder is van gedachten gewisseld over het
project 1 Yarden, Yarden nummer 1. Dat als doel heeft
om de kennis van medewerkers en vrijwilligers van de
Yarden-organisatie te vergroten en Yarden als toonaangevende uitvaartorganisatie te profileren.

Corporate Governance-structuur
De Raad van Commissarissen en de directie onderschrijven de Nederlandse Corporate Governance Code
en de Gedragscode Verzekeraars en leven deze ook
na. Vanuit de richtlijn comply or explain rapporteert
Yarden eventuele afwijkingen aan haar externe toezichthouders. De Raad van Commissarissen heeft er
vanuit praktisch oogpunt voor gekozen om twee van
de drie in de Code genoemde commissies samen te
voegen. Naast de Risk & Auditcommissie kent de
Raad de Remuneratiecommissie die gecombineerd is
met de Selectie- en Benoemingscommissie. De Raad
kent een eigen reglement waarin onder meer zijn
opgenomen de profielschets, omvang en samenstelling van de Raad, het rooster van aftreden en de reglementen van de commissies.

Risk & Auditcommissie
De Raad van Commissarissen heeft uit haar midden
de Risk & Auditcommissie ingesteld, die verantwoor-

1.643.743 kopjes koffie & thee
Een bakje troost? Het meest geserveerde drankje bij een uitvaart blijft koffie.
In 2016 serveerde Yarden 1.643.743 kopjes koffie.
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delijk is voor de voorbereiding van de besluitvorming
door de Raad. De Risk & Auditcommissie richt zich
met name op het interne risicobeheersings- en controlesysteem, de financiële informatievoorziening,
de solvabiliteit en het kapitaalbeleid en het financieel
management van de vennootschappen. Ook bewaakt
zij de integriteit van de organisatie.
De Risk & Auditcommissie vergadert twee weken voor
de reguliere Raad van Commissarissen-vergadering.
Zodat de bevindingen en notulen in de voltallige Raad
kunnen worden besproken. De Risk & Auditcommissie
bestaat uit de heren Pieterse (voorzitter), Raué en
Seemann.
Naast overleg met de directie laat de commissie zich
informeren door de manager Finance & Risk, de
manager compliance, de actuariële functiehouder, de
information security officer en de interne auditor. In
de verslagperiode is uitgebreid stilgestaan bij de
bevindingen van de door de interne auditor verrichte
onderzoeken. En in het bijzonder de opvolging van de
gegeven aanbevelingen.
Uitgebreid zijn onder meer aan de orde geweest:
voortdurende lage rente, rentegevoeligheid, Solvency II
wet- en regelgeving en modelwijzigingen, correspondentie van de externe toezichthouders, thema-onderzoek actuariële functie, solvabiliteit, ORSA (Own Risk
and Solvency Assessment), Risk Appetite, beheerst
beloningsbeleid, klokkenluidersregeling, Ict-strategie,
Actuariële- Functie en Risk charters, vermogensbeheer en informatie security.
Tevens hebben de commissie en de voltallige Raad
van Commissarissen zich door accountant KPMG en
externe (voorheen certificerend) actuaris Actwell laten
informeren. Voorafgaand aan de accountantscontrole
is de controle-aanpak voor de jaarrekening 2016 met
KPMG besproken alsmede de latere uitkomsten van de
interim controle en de ‘management letter’. In de vergadering van 22 april 2016 hebben de externe actuaris en accountant hun bevindingen over het jaarwerk
met de commissie gedeeld. De Risk & Auditcommissie vergaderde in 2016 twaalf keer, waaronder een
aantal malen telefonisch over specifieke onderwerpen
met betrekking tot samenwerkingsverbanden en/of
overnames van verzekeringsportefeuilles.

Remuneratiecommissie
De Remuneratiecommissie, die gecombineerd is met
de Selectie- en Benoemingscommissie, is door de
Raad van Commissarissen ingesteld om voorstellen
voor te bereiden omtrent benoeming van statutair

directeuren en hun remuneratie ter besluitvorming
van de voltallige Raad van Commissarissen. De commissie adviseert tevens de directievoorzitter bij voorgenomen benoemingen en beoordelingen van overige
directie-leden. De commissie bestaat uit de leden
mevrouw Schraverus (voorzitter), mevrouw Niewierra
en de heer Raué, en vergaderde twee keer. Op de website van Yarden staat een nadere toelichting over de
Remuneratiecommissie.
Zie: www.yarden.nl/over-yarden/beloningsbeleid, waar
tevens de regeling voor beheerst beloningsbeleid staat
beschreven.

Strategische koers
De Raad van Commissarissen is actief betrokken bij
de invulling van de strategie en bewaakt proactief de
inhoud en consistentie van de ingezette koers. Onderdeel van de strategie is het nauwe samenspel van
diensten van de verschillende Yarden-bedrijfsonderdelen en Vereniging Yarden. Vanuit haar maatschappelijke functie biedt Yarden een hoogwaardige dienstverlening aan klanten, waarmee de volledige ‘uitvaartketen’ wordt geborgd. De onderlinge verwevenheid van
de verschillende Yarden-onderdelen levert een unieke
en sterke concurrentiepositie op waardoor Yarden
minder kwetsbaar is dan haar concurrenten. In het
najaar van 2016 kwam de Raad bijeen met het Hoofdbestuur van Vereniging Yarden en de directie voor een
visiebijeenkomst. Daarin is de strategische koers van
Yarden bekrachtigd.

Toezichthouders
Vast onderdeel van de agenda van de Raad van Commissarissen is de correspondentie die Yarden vanuit
De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) ontvangt. De in het verslagjaar ontvangen correspondentie is steeds uitgebreid besproken en de Raad
heeft actief toegezien op de naleving van wet- en
regelgeving. In het bijzonder heeft de Raad stilgestaan
bij het risicomanagement van Yarden. In de Own Risk
and Solvency Assessment (ORSA) 2016 werden geen
majeure aandachtspunten geconstateerd. Op basis
daarvan heeft de Raad geconcludeerd dat de ORSA
2016 niet leidt tot nieuwe inzichten, extra monitoring
en/of interventies.

Educatie
In het kader van permanente educatie is voor de Raad
van Commissarissen een in company-bijeenkomst
georganiseerd met als onderwerp actuariaat voor nietactuarissen. Onder leiding van Pieter Bouwknegt AAG,
verbonden aan het Actuarieel Instituut, is verdere
verdieping verkregen op de onderwerpen: verwerking

515.886 plakjes cake
Het is nog steeds het meest geserveerde hapje bij een uitvaart.
Bij Yarden serveerden we in 2016 zo’n 515.886 plakjes cake.
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van sterftekansen in premie en in technische voorzieningen, de rol van waarderingsrente in technische
voorzieningen in relatie tot beleggingen, sterfteprognosetafels en waarderingsrente onder Solvency II.
Daarnaast volgden de commissarissen individuele
opleidingen en seminars om hun kennis en kunde op
peil te houden.

Evaluatie
Het functioneren van de Raad van Commissarissen
is in 2016 extern geëvalueerd. Onder leiding van
bestuursadviseur Theo Schraven is aan de hand van
een uitgebreide vragenlijst het functioneren geëvalueerd van de individuele commissarissen, de Raad van
Commissarissen als team, de interactie tussen de
Raad en de directie, de wijze van vergaderen en het
functioneren van de voorzitters van de Raad en de
commissies. Op basis van deze gesprekken en onder
begeleiding van de heer Schraven heeft de Raad in
januari 2017 een gezamenlijke zelfevaluatie gehouden, zowel in aan- als afwezigheid van de directievoorzitter. De bevindingen zijn door de heer Schraven
gebundeld in een rapport waarin conclusies, aanbeve-
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lingen en actiepunten zijn opgenomen. De Raad is tot
de conclusie gekomen dat zij goed functioneert.

Slotopmerking
De externe omstandigheden waarin Yarden haar werk
moet verrichten, zijn weerbarstig. Te noemen is de
lage marktrente en de toegenomen concurrentie op
het terrein van uitvaartverzorging en crematies. Graag
wil de Raad de directie en medewerkers van Yarden
complimenteren voor de inzet en in 2016 behaalde
resultaten. Ook de bijdrage die Yarden levert in de
bewustwording rond zaken die te maken hebben met
de dood is vermeldingswaardig. De Raad heeft er
alle vertrouwen in dat Yarden ook in 2017 succesvol
zal zijn.

Ir. H.H. Raué
Voorzitter Raad van Commissarissen

Samenstelling van de Raad
in het verslagjaar
De Raad van Commissarissen bestaat uit:

• Mw. Drs. J. Schraverus MHA (1956)

• Drs. J.H. Pieterse (1951)

- Commissaris sinds 2010 op aanbeveling van de
ondernemingsraad
- Voorzitter Benoemings- en Remuneratiecommissie
Huidige zittingstermijn: 2014-2018, niet herbenoembaar

- Commissaris sinds 2014, Voorzitter Risk & Auditcommissie
Huidige zittingstermijn: 2014-2018, herbenoembaar

• Drs. B.E.J. Seemann RA, CCC (1967)
• Mw. Drs. A.W.M.H. Niewierra (1966)
- Commissaris sinds 2014 op aanbeveling van de
ondernemingsraad
- Lid Benoemings- en Remuneratiecommissie
Huidige zittingstermijn: 2014-2018, herbenoembaar

• Ir. H.H. Raué (1951)
- Commissaris sinds 2011
- Voorzitter Raad van Commissarissen per
26-04-14, Lid Risk & Auditcommissie
- Lid Benoemings- en Remuneratiecommissie
Huidige zittingstermijn: 2015-2019, niet herbenoembaar

• R. Payer (1950).

- Commissaris sinds 2015, Lid Risk & Auditcommissie
Huidige zittingstermijn: 2015-2019, herbenoembaar

Hoofd- en nevenfuncties in het
verslagjaar 2016:
• Mw. Drs. J. Schraverus MHA
Voorzitter raad van bestuur Magentazorg
Nevenfuncties:
- Lid raad van commissarissen De Friesland
Zorgverzekeraar
- Vice-voorzitter Bestuur NVZD

- Commissaris sinds 2011
Huidige zittingstermijn: 2015-2019, niet herbenoembaar

596.395 broodjes
Als er brood wordt geserveerd tijdens een uitvaart, is het broodje kaas
het meest populair. Bij Yarden serveerden we in 2016 zo’n 596.395 broodjes.
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•	Mw. Drs. A.W.M.H. Niewierra
Directeur Digital Development & Interaction ABN
AMRO Retail
Nevenfunctie:
- Lid jury NCCA Customer First Award voor de
categorie Technology Awards
•	Ir. H.H. Raué
Nevenfuncties:
-	Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting
Vestia Rotterdam (tot 01-03-2016)
-	Voorzitter Raad van Commissarissen VGA
Amsterdam
-		Voorzitter Raad van Commissarissen Q-Park
Maastricht
-	Lid Raad van Commissarissen CZ
Zorgverzekeringen Tilburg
-	Lid Raad van Commissarissen Stichting
Woonvast Amersfoort
-	Lid Raad van Commissarissen Triodos
Groenfonds Zeist
•	R. Payer
Cluster General Manager Hilton Amsterdam en
Waldorf Astoria Amsterdam
Nevenfuncties:
- Penningmeester Nederlands Film Festival
- President-Commissaris PAN Amsterdam
- Ledenraadslid Rabobank
- Lid Bestuur Stichting Sem Presser Archief
- Lid Raad van Toezicht Hogeschool TIO
- Lid Adviesraad Stenden Hogeschool Leeuwarden
-	Voorzitter Italiaanse Kamer van Koophandel in
Nederland
- Voorzitter Stichting ChocoA

•	Drs. J.H. Pieterse
Managing Director DGA
Nevenfunctie:
- Voorzitter Nederlandse Rugby Bond
•	Drs. B.E.J. Seemann RA, CCC
	- A
 lgemeen (en enig statutair) Directeur
Countus Groep BV
	- D
 irecteur/Bestuurder Stichting Administratiekantoor Werkmaatschappij Countus A+A
Directievoorzitter Countus Accountants +
Adviseurs BV
		Nevenfuncties:
- Directeur/Eigenaar persoonlijke holding
-	Plaatsvervangend Voorzitter Vereniging van
Accountants- en Belastingadviesbureaus VLB
(per 11-10-2016)
-	Voorzitter Maatschap Seres Accountants en
Belastingadviseurs (tot 01-10-2016)
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“Mooi dat
ik mijn
broeder
soms toch
nog voel”

Eric Gulpen (52) over
Erick Piqué (1962-2015)
“Erick was als een broer voor me. We ontmoetten elkaar
bij de welpjes op de scouting in Paramaribo, Suriname.
Als een soort magneet werden we naar elkaar toegetrokken
en al snel waren we onafscheidelijk. Met de jaren bleef die
hechte band, ondanks dat onze levens soms verschillend
waren. Zo verhuisde ik in 1996 naar Nederland. Erick
bleef in Suriname, waar hij in het leger werkte als
buschauffeur. In 2015 is Erick met zijn bus over de
kop gevlogen en overleden. Ik heb direct het vliegtuig
naar Paramaribo gepakt. In de Surinaamse cultuur is
het gebruikelijk dat het afleggen, oftewel het wassen,

verzorgen en balsemen van de overledene, binnenskamers
gebeurt. Ik heb Erick mogen afleggen en dat vergulde mij
van trots. Hij was namelijk voorzitter van de Surinaamse
Federatie van Afleggers Verenigingen en het was dan ook
Erick die mij het afleggen geleerd heeft. Ik voelde me
vereerd dat ik het bij hem kon doen, als een laatste eer.
Sinds Ericks dood heb ik nog andere mensen mogen
afleggen. Het mooie is dat hij die keren heel dichtbij
voelde. Haast alsof hij me influisterde hoe ik het moest
doen. Ik geloof niet in een hiernamaals, maar ik vind het
wel mooi dat ik mijn broeder soms toch nog voel.”

“Hun
liefde
voel ik
nog altijd”

Brigitte Herman (25) over
Johan Herman (1947-2016) &
Anja Eijs (1963-2016)
“Somehow heb ik het altijd geweten: in 2016 word ik
wees. Mijn vader had een ernstige vorm van artrose en
was daardoor al twee jaar aan bed gekluisterd. Het was
een schim van de vrolijke man die hij ooit was; voor hem
een reden om euthanasie te plegen. Ook mijn moeder
kwakkelde al jaren met haar gezondheid. Na de dood
van mijn vader doofde haar lichtje, zowel geestelijk als
lichamelijk. Ze kreeg drie hersenbloedingen plus een
hartaanval en stierf twee maanden na mijn vader.
Om op je vierentwintigste opeens zonder ouders door het
leven te moeten, is hard. Ik put troost uit het feit dat hen

verder lijden bespaard is gebleven. Zowel mijn vader als
moeder straalden een enorme rust uit bij hun overlijden.
Waardoor het voor mij iets makkelijker was om te denken:
het is goed zo. En ook al was het kort, ik ben enorm
dankbaar dat ik hen vierentwintig jaar lang in mijn leven
heb gehad en dat we zo’n goede band hadden. Ter ere van
mijn vader en moeder heb ik een tattoo laten zetten in
het Latijn: ‘Liefde overwint alles.’ Zo zie ik dat echt. Mijn
ouders mogen er dan niet meer zijn, maar ik voel hun
liefde nog altijd.”
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D

e dood verbroedert. Onze samenleving
individualiseert en relaties worden
steeds vaker alleen nog via social
media onderhouden. Alleen wanneer
het over de dood gaat, zien we een tegenovergestelde beweging. Mensen voelen zich door de
dood verbonden en ineens zijn sociale klasse,
afkomst, religie en cultuur niet meer van belang.
We delen iets waarover we kunnen praten,
creëren een band en komen dichter bij elkaar
te staan.
Wanneer aanslagen of ongevallen veel dodelijke
slachtoffers hebben geëist, worden emoties zelfs
openlijk gedeeld. Symbolen en rituelen worden
gebruikt om gevoelens van rouw en woede te
uiten. Zoals het leggen van bloemen op de plaats
van de gebeurtenis waarmee, als teken van verbinding en betrokkenheid, een ontmoetingsplek
wordt gecreëerd om met elkaar te rouwen. Dat
versterkt het groepsgevoel in onze diverse samenleving.
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Massale uitingen van collectieve rouw zien we ook
bij de dood van beroemde mensen zoals in 2016
bij het overlijden van Johan Cruijff, David Bowie
en Prince. Op social media worden emoties
gedeeld en digitale condoleanceregisters getekend. Waaruit blijkt dat er een enorme behoefte
is om collectief te rouwen. Openlijk rouwen dient
dus ook een maatschappelijk doel.

ren, van de gewoonten en gebruiken en passen die
naar behoefte toe. Yarden ondersteunt hierin
graag. Door gedurende het jaar vele herinneringsbijeenkomsten te organiseren die voor iedereen
vrij toegankelijk zijn.

Helpen en inspireren
Yarden is een sociale onderneming met een grote
maatschappelijke betrokkenheid. Iedere dag weer
zetten vrijwilligers en medewerkers zich met hart
en ziel in om mensen voor, tijdens en na de uitvaart te steunen. Zo helpen en inspireren zij nabestaanden bij de organisatie van de uitvaart en
zorgen ervoor dat elke keer weer die ene uitvaart
precies goed is.
Yarden Uitvaartverzekeringen ontwikkelt producten die nauw aansluiten op de behoeften van de
klant en speelt daarmee in op macro-economische ontwikkelingen zoals een terugtredende overheid op het gebied van zorg. Het maatschappelijke
doel dat Yarden nastreeft, is om een goed
afscheid voor iedereen ook echt bereikbaar te
maken. Dit doel vooropstellen, boven het verdienen van geld, maakt Yarden tot een bijzondere uitvaartorganisatie. Yarden kent dan ook geen
winstdoelstelling anders dan ten behoeve van de
doorontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening. De verenigingscultuur is maatgevend.
Leden voor leden.

Altaartjes verbinden

Visie

Ook in de persoonlijke levenssfeer zien we dat
steeds meer mensen rituelen en gewoonten
gebruiken wanneer een dierbare is overleden.
Vaak zijn de handelingen en voorwerpen die hierbij gebruikt worden niet nieuw, maar overgenomen
uit oude tradities. Het gebruik van altaartjes is
daar een voorbeeld van. We vinden ze langs de
kant van de weg, op de plek waar iemand voor het
laatst in leven was, maar ook bij mensen thuis.
Door deze altaartjes wordt de verbinding zichtbaar met iemand die hen lief is maar niet meer
leeft. Liefde is immers sterker dan de dood.

In de visie van Yarden helpt een goed afscheid
je verder als je, uit welke cultuur dan ook, bent
voorbereid op het levenseinde, de uitvaart volledig recht doet aan jouw wensen en de nabestaanden tot steun is in de verwerking van hun
verlies.

Herdenken en herinneren wordt in onze samenleving belangrijker omdat we steeds meer tot het
besef komen dat dit helpt om het verlies en het
verdriet te kunnen dragen. Juist door de herinnering levend te houden. We leren van diverse cultu-

Missie
De rol die Yarden inneemt, is dat zij vanuit haar
maatschappelijke functie, rekening houdend met
ieders cultuur, religie en achtergrond, een goed
en waardig afscheid van het leven voor iedereen
bereikbaar maakt.

In de praktijk blijkt deze missie zeer uitdagend
te zijn.

119.098 glazen wijn
In plaats van koffie een glaasje wijn? Het wordt steeds vaker gekozen.
In 2016 serveerden wij bij Yarden 119.098 glazen wijn bij een uitvaart.
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Dood meer bespreekbaar
De dood is nog steeds omgeven door angst. We
praten niet graag over de dood. Vroeger was de
dood meer onderdeel van het dagelijks bestaan.
We woonden met elkaar in één huis en oma stierf
waar iedereen bij was, ook de kinderen. De dood
was verdrietig, maar ‘normaal’. Tegenwoordig is
de dood ‘iets van later als je oud bent’. De confrontatie is dan ook keihard als de dood onverwacht eerder aan de deur klopt. De laatste jaren
zien we dat het taboe rond de dood doorbroken
wordt en steeds meer mensen hun uitvaartwensen
vastleggen om nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten.
Vereniging Yarden draagt daar graag aan bij door
taboes rond de dood bespreekbaar te maken. Om
de dood en de doden weer een plek in ons leven te
geven. Waarom zouden we geen verdriet mogen
hebben en dat met anderen delen? Onze samenleving is hiervoor een bron van inspiratie. We leren
van diverse culturen en ervaren dat de dood ook
minder abstract kan zijn. Het is niet alleen meer
rouwen maar ook het leven van de overledene vie-

ren. Een bekend Surinaams gezegde is: ‘Waar de
dood is, moet ook gelachen worden.’ We zien dragers de kist dansend naar het graf brengen. Vaak
vergezeld door trompettisten en gezang. Er wordt
hartverscheurend gehuild en gelachen. Nabestaanden gaan gekleed in felle kleuren in tegenstelling
tot het sombere zwart. Door je te verdiepen in verschillende culturen verrijk je je eigen cultuur.

Echt voor iedereen
We zijn ervan overtuigd dat een goed afscheid
mensen verder helpt. Het verdiepen in alle culturen om zo een goed afscheid voor iedereen bereikbaar te maken is de Yarden-missie. En voor
iedereen betekent ook echt voor iedereen. Zoals
de complexe uitvaarten van vluchtelingen en asielzoekers. Bij een sterfgeval stapelen de problemen
zich op. Nabestaanden die vaak om politieke
redenen geen toestemming krijgen om de overledene in het land van geboorte te begraven.
Familie die niet bereikt kan worden omdat zij over
de hele wereld is verspreid en niemand precies
weet waar iedereen verblijft. Het zijn slechts een
paar voorbeelden. Daarnaast is er een grote
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behoefte om de overledene zelf te verzorgen en
het afscheid te regelen naar de gebruiken in het
land van herkomst. Vaak is men niet goed op de
hoogte van de precieze rituelen omdat ouderen
die deze kennis wel hebben niet in Nederland zijn.
Yarden is verheugd dat zij een uitvaart-overeenkomst heeft kunnen sluiten met het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers, COA. Zodat zij haar
kennis en ervaring met rituelen en gebruiken van
diverse culturen kan inzetten om de vaak getraumatiseerde nabestaanden bij te staan en met
rouwrituelen te ondersteunen in de eigen culturele
identiteit.

Publieksvoorlichting

Kwestie van mentaliteit
Het is nadrukkelijk de taak van Yarden om de
dienstverlening nauw te laten aansluiten op de
diversiteit aan behoeften in onze samenleving.
De samenstelling van de Yarden-organisatie is
hierop afgestemd en verklaart ook de sterke
marktpositie. Als enige uitvaartorganisatie in
Nederland biedt Yarden een integrale klantbelofte
die bestaat uit de domeinen
voorlichting (Vereniging Yarden)
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bewustwording (Vereniging Yarden)
verzekeren
uitvaartzorg
uitvaartfaciliteiten
nazorg (Vereniging Yarden)
Op al deze domeinen wordt een gespecialiseerde
en hoogwaardige dienstverlening geboden die
volledig afgestemd is op de behoeften van leden
en klanten wanneer zij geconfronteerd worden
met de dood.
Dat Yarden persoonlijker is en betrokkenen helpt
en inspireert voor, tijdens en na de uitvaart, komt
door de grote inzet van medewerkers en vrijwilligers. Die elke dag weer met grote passie dat goede
afscheid voor iedereen, uit welke cultuur en/of met
welke achtergrond dan ook, mogelijk maken. Dat is
een kwestie van de juiste mentaliteit en betrokkenheid die intrinsiek bij de Yardeniers aanwezig zijn
en daar is Yarden erg trots op.
Hierna leest u hoe Yarden haar brede en unieke
klantpropositie met de invulling van de genoemde
domeinen realiseert.

Nadenken over de dood
De dood treft ons allemaal en in ons leven krijgen
we ook allemaal te maken met het wegvallen van
een dierbare. Hoe we hiermee omgaan, hangt van
veel zaken af. Zoals de relatie die we met de overledene hadden, de wijze waarop iemand overleden
is maar ook hoe we zelf in het leven staan.
Omgang met de dood is iets wat je eigenlijk niet
kunt leren; de impact van een vaak plotseling
overlijden kan zo groot zijn dat men nauwelijks in
staat is om te begrijpen wat er gebeurd is. De
dood is hard en meedogenloos. Wat je wel kunt
leren, is dat het verstandig is om over de dood na
te denken. Want wanneer je bent voorbereid op
het onvermijdelijke is dat tot steun aan de nabestaanden.
Yarden wil het taboe doorbreken en de dood
bespreekbaar maken, zodat iedereen zijn of haar
uitvaartwensen vastlegt. En er geen vraagtekens
bij de nabestaanden zijn over de laatste wensen
wanneer iemand (plotseling) overlijdt.

Wensenbank
Uit ervaring weten we dat veel mensen het bespreken en vastleggen van uitvaartwensen voor
zich uit schuiven. Een van de initiatieven om dit te
doorbreken, is de Yarden Wensenbank. In Rotterdam zijn mensen op straat spontaan uitgenodigd
om plaats te nemen op de Yarden Wensenbank
(zie ook pagina 38-39). Om met elkaar in gesprek
te gaan over hun eigen afscheid.
Heel opvallend was dat iedereen na het nemen
van een drempel openhartig sprak over hun uitvaartwensen. Jong, oud, echtparen, vriendinnen
en vrienden. De comfortabele sfeer hielp mensen

51.476 biertjes
De standaard uitvaart met koffie en cake is aan het verdwijnen. Steeds vaker kiezen
nabestaanden voor iets anders. Zo serveerden we in 2016 bij Yarden 51.476 glazen bier.
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hierover te praten. Ontroerend mooie gesprekken
over de dood en afscheid volgden van gewone
mensen op straat.
Yarden blijft zich inzetten om het taboe rond de
dood op een originele wijze te doorbreken en
een passend afscheid voor iedereen bereikbaar
te maken. Andere voorbeelden van de dood
bespreekbaar maken, zijn de vele voorlichtingsbijeenkomsten die Yarden door het hele land
organiseert. De Regionale Activiteiten Besturen
van Vereniging Yarden hebben in 2016 meer dan
260 voorlichtingsactiviteiten georganiseerd in de
vorm van concerten, lezingen en toneelstukken.
De bijeenkomsten zijn veelal interactief en afgestemd op verschillende en specifieke doelgroepen.
Met als belangrijk doel mensen voor te lichten en
bewust te maken van thema’s rond het afscheid
van het leven.

Emotionele bagage
Wegens groot succes is de excursie Leven en dood
van de olifant en Zoo ook in 2016 vele malen georganiseerd. Olifanten kennen ook een zeker rouwproces, keren terug naar de plek waar een soortgenoot is overleden en snuffelen aan de botten.
Met dit voorbeeld uit het dierenrijk worden kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs uitgenodigd om naar de dierentuin te komen. Want ook
kinderen worden immers geconfronteerd met dood
en verlies. Na een bezoek aan het olifantenverblijf,
waar olifantenexpert Marjo Hoedemaker vertelt hoe
deze dieren met verlies omgaan, wordt onder deskundige leiding nagepraat over de verschillen en
overeenkomsten tussen rouwgedrag bij mensen en
dieren, en worden verlieservaringen gedeeld. Al
snel praten de kinderen over het overlijden van een
konijn of ander huisdier om vervolgens de stap
naar het overlijden van een oma of opa te maken.

de ziekte van haar moeder tot en met het onvermijdelijke einde in beeld brengt. De integere
manier waarop Roosen over het ziekteproces met
haar moeder praat, dwingt veel respect van de
aanwezigen af. De intieme sfeer die wordt gecreeerd, nodigt bezoekers uit om eigen ervaringen
openlijk te delen en biedt zo houvast en steun aan
mensen die eenzelfde proces hebben doorgemaakt of op dat moment doormaken. De lezingen
worden door het hele land in de Yarden-crematoria georganiseerd.

Niet zien aankomen
Helaas komt onder jongeren zelfdoding erg vaak
voor. Onder jonge mensen tussen de twintig en
vijfentwintig jaar is zelfdoding zelfs doodsoorzaak
nummer één. Dat betekent dat veel jongeren worden geconfronteerd met het plotselinge overlijden
van een vriend, vriendin of klasgenoot. Een overlijden dat ‘uit het niets’ komt en bij jongeren
veel vragen oproept als ‘Hoe kan het dat ik het
niet heb zien aankomen?’ Jongeren zijn moeilijk
te bereiken over dit onderwerp en ook hier wil
Yarden het taboe om erover te praten doorbreken.
De theatervoorstelling Rouw op je dak van theatergroep Traxx geeft jongeren in de leeftijd van vijftien tot twintig jaar op een indringende en aansprekende manier inzicht in het verloop van rouwprocessen en de ervaringen die bij een gezond
en ongezond rouwproces horen. Met deze vorm
van voorlichting voorziet Yarden in een duidelijke
behoefte die jongeren stimuleert om onderling het
gesprek over hun problemen aan te gaan en hulp
te vragen wanneer dat nodig is.

Kengetallen Vereniging Yarden
Zo leren kinderen dat je over de dood gewoon mag
praten en groeien zij op met een belangrijk stuk
emotionele bagage. Het is iedere keer weer ontwapenend om te ervaren hoe weinig barrières kinderen in de basis hebben om over de dood te praten.
Daar kunnen wij als volwassenen een voorbeeld
aan nemen.
De lezingen van theatermaker Adelheid Roosen
over haar aan alzheimer-lijdende moeder blijven
indrukwekkend en trekken iedere keer weer veel
belangstellenden. Tijdens de lezing wordt de
documentaire Mam getoond, die het proces van

Met bijna 1 miljoen leden en een historie van
meer dan 100 jaar is Vereniging Yarden de een
na grootste vereniging van Nederland. Met
voorlichting en diverse activiteiten bevordert
Vereniging Yarden de bewustwording over
leven, dood en afscheid. Zo’n 200 actieve
leden zijn als vrijwilliger direct betrokken bij
de organisatie van landelijke projecten en
regionale of lokale bijeenkomsten. Zij zetten
zich in om mensen voor, tijdens en na de uitvaart te helpen. In 2016 werden circa 260 bijeenkomsten en projecten georganiseerd, waar
16.000 bezoekers op afkwamen.

De klantbelofte van Yarden bestaat uit:
Publieksvoorlichting

Bewustwording

Uitvaartverzekeren

Uitvaartzorg

Uitvaartfaciliteiten

Nazorg
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Verder
EEN GOED AFSCHEID HELPT JE

Yarden is een vereniging die bewustwording bevordert over leven, dood en afscheid.
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benoemt, heeft er zeker toe bijgedragen dat mensen meer over de dood zijn gaan praten en het
taboe doorbraken. Het is iedere keer weer bijzonder wanneer mensen, hiertoe door de commercial
aangezet, met Yarden in contact treden en hun
eigen ervaringen openlijk delen. De vele gesprekken die hieruit voortvloeiden, waren stuk voor stuk
ontroerend en impactvol. Ook dankbaarheid,
omdat het mensen heeft geholpen in het omgaan
met hun verdriet.

Blad Verder inspiratiebron

Belangeloze inzet
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Natuurlijk weten we dat de dood onlosmakelijk
met het leven verbonden is. Maar toch willen we
het er liever niet over hebben, tenminste niet over
onze eigen sterfelijkheid. In het verlengde van
voorlichten ligt bewustwording. Mensen bewustmaken dat het opdoen van kennis over de dood en
het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang
met de dood helpt in de acceptatie van de dood.
Een basis hiervoor is het vastleggen van de eigen
uitvaartwensen waartoe Yarden in haar communicatiecampagne met Adelheid Roosen oproept.
Het speciaal hiervoor ontwikkelde Uitvaartwensenboekje leidt mensen stap voor stap door het uitvaartproces. Waardoor niet alleen inzicht wordt
verkregen in wat er allemaal bij een uitvaart komt
kijken maar vooral besef ontstaat over hoe belangrijk het is om zelf te kunnen besluiten over
de vorm van de uitvaart en om nabestaanden niet
in onwetendheid achter te laten. In de praktijk
blijkt dat er veel behoefte is aan het vastleggen
van uitvaartwensen, getuige de 11.800 keer dat
het Uitvaartwensenboekje, dat Yarden gratis ter
beschikking stelt, van de site is gedownload.
Voor mensen die hulp nodig hebben bij het vastleggen van hun uitvaartwensen heeft Vereniging
Yarden een team van 35 uitvaartconsulenten
opgeleid. Dit team van vrijwilligers heeft in 2016
ruim 1.400 mensen geholpen. Vanuit Yarden’s
maatschappelijke betrokkenheid kan iedereen die
daar behoefte aan heeft kosteloos beroep doen op
deze uiterst gemotiveerde vrijwilligers die zich
hier geheel belangeloos voor inzetten.

Ontroerend en impactvol
De reclamecampagne met Adelheid Roosen heeft
veel reacties in de samenleving losgemaakt.
De onverbloemde wijze waarop Roosen de dood

In ons magazine Verder worden leden van Vereniging Yarden geïnspireerd over leven, dood en afscheid. De vaak confronterende verhalen geven
veel inzicht in de wijze waarop mensen in het
leven staan en omgaan met terminale ziekte of
juist, na de dood in de ogen te hebben gekeken,
zijn genezen. De verhalen leren ook hoe belangrijk
het is om voorbereid te zijn op een naderend
afscheid. Om heel bewust te leven en juist nog die
dingen te doen waar nabestaanden later met veel
plezier aan terug kunnen denken. Belevenissen
worden hierdoor intenser vanuit het besef dat het
nu of nooit is en dat levert waardevolle herinneringen op en biedt nabestaanden troost. Dat is wat
bedoeld wordt met het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met een naderende dood.

Vaarwel eeuwenoude tradities?
Yarden kijkt goed naar de ontwikkelingen in de
maatschappij. Het boekje Trends in afscheid
en herinneren, dat in samenwerking met trendwatcher Adjiedj Bakas is ontwikkeld, is al twee
keer herdrukt. Inmiddels zijn zo’n 24.000
exemplaren ervan kosteloos aan belangstellenden uitgereikt.
Als toonaangevende uitvaartorganisatie doet
Yarden onderzoek naar trends en draagt deze als
voorbeelden voor nabestaanden aan bij de organisatie van uitvaarten. Veel inspiratie wordt ontleend
aan uitvaarten van mensen met diverse culturele
achtergronden die Yarden mag verzorgen. De vaak
andere manier waarop een uitvaart wordt georganiseerd, verrijkt de meer traditionele uitvaarten.
Eeuwenoude uitvaarttradities worden nu vaarwel
gezegd. Opvallend is dat vooral 60-plussers droevige muziek en donkere kleding graag zien verdwijnen en dat vooral jongeren de doodskist en uitvaartdienst graag in een modern jasje steken.
Slechts een kwart van de mensen die Yarden heeft
laten ondervragen, houdt vast aan de huidige uitvaarttradities.

238.066 bitterballen en -garnituur
Hoewel de cake nog steeds het meest geserveerde hapje is bij een uitvaart, wordt steeds vaker
gekozen voor alternatieven. Bij Yarden serveerden we in 2016 zo’n 238.066 bitterballen.
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Uitvaartverzekeren

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering
Ervaringen van Yarden Uitvaartzorg hebben geleerd dat individuele uitvaartwensen veranderen
met de levensfase waarin iemand verkeert. Om
daar optimaal op aan te sluiten, kunnen klanten
met behulp van een digitale ‘schuif’ op elk
gewenst moment hun verzekering veranderen: van
100% naturasom naar 100% kapitaal en iedere
andere gewenste tussenliggende combinatie. Ook
kan het verzekerde bedrag verhoogd of verlaagd
worden en naar keuze wel of niet geïndexeerd.

Vroegtijdige uitkering bij terminale ziekte
Een goed afscheid voor iedereen bereikbaar
maken, is meer dan het uitkeren van voldoende
geld voor de uitvaart. Ook in het voorportaal
van de dood, wanneer iemand terminaal is, kan
Yarden een belangrijke bijdrage leveren. De taak
van de overheid verschuift van ‘niet langer zorgen
voor’ naar ‘zorgen dat’ en zelfredzaamheid lijkt de
nieuwe norm voor niet strikt noodzakelijke medische zorg. Mensen met een kleine beurs hebben
hierdoor steeds minder toegang tot persoonlijke
verzorging, huishoudelijke hulp en geestelijke bijstand wanneer zij onverhoopt terminaal worden.
Met als gevolg dat zij in hun laatste levensfase
aangewezen zijn op een verzorgingshuis of een
hospice, terwijl er juist grote behoefte is om thuis
te blijven wonen.
Yarden speelt daar met de Mijn Laatste Wensen
uitvaartverzekering op in door verzekerden die
terminaal ziek zijn de mogelijkheid tot vooruitkering van 50% van het verzekerde kapitaal te bieden. Waarmee zij wel de benodigde aanvullende
zorg kunnen kopen om langer thuis te kunnen
blijven wonen.

Ruimte voor onderscheidende producten
Voor Yarden Uitvaartverzekeringen was het van
strategisch belang om te kiezen voor het zwaardere Solvency II-regime dat met ingang van 2016
van kracht is, in plaats van in het ‘Basic’-regime
te blijven dat minimaal vereist is. Met de keuze
werd namelijk tegelijkertijd de ‘leven-vergunning’
verkregen, wat Yarden meer ruimte biedt om
onderscheidende verzekeringsproducten te ontwikkelen. De andere overweging om voor het
Solvency II-regime te kiezen was dat Yarden het
aan haar stand verplicht was, gezien de omvang
van het aantal verzekerden, de verplichtingen en
het beheerd vermogen.

Met de introductie van de Mijn Laatste Wensen
uitvaartverzekering heeft Yarden in het laatste
kwartaal van 2016 een nieuwe generatie uitvaartverzekeringen gelanceerd. De verzekering kent
namelijk niet alleen een maximale flexibiliteit
maar ook een vroegtijdige uitkering bij terminale
ziekte en een gratis kinderdekking tot eenentwintig jaar. Dat de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering voldoet aan een behoefte bewijst de ongekende vraag naar dit product. Waarvoor mensen
met alle culturele achtergronden hun interesse
tonen. In dat kader heeft Yarden inmiddels twee
grote collectiviteitsovereenkomsten gesloten met
organisaties die grote groepen mensen met verscheidene achtergronden vertegenwoordigen.

Trend: koopsom
Het afstemmen van de financiering op de uitvaartwensen moet aan de basis liggen van de beslissing of verzekeren nodig is. Verzekeren is immers
een middel en geen doel op zich. De meeste consumenten hebben echter geen idee wat de kosten
van een uitvaart zijn en komen in eerste instantie
niet veel verder dan een keuze tussen begraven
of cremeren. Het speciaal hiervoor ontwikkelde
Uitvaartwensenboekje, dat kosteloos kan worden
gedownload, leidt consumenten stap voor stap
door het uitvaartproces, zodat individuele wensen
kunnen worden vastgelegd. Met behulp van de uitvaartcalculator wordt op een eenvoudige wijze
inzicht verkregen in de kosten van de uitvaartwensen. Zodat bepaald kan worden of de kosten
moeten worden verzekerd of dat er andere financieringsbronnen zijn. Overigens is bij consumenten met voldoende eigen middelen een trend
waarneembaar om toch te kiezen voor een (koopsom-)uitvaartverzekering. Dit om de financiering
van de uitvaart buiten een eventuele discussie van
de nabestaanden over de verdeling van de erfenis
te houden. Het kan maar beter goed geregeld zijn.
Lees verder op pagina 20
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“Zo’n
wedstrijd
zie ik echt
als een uitje
met mijn
vader”

Ilona Bloeme (34) over
Harrie Bloeme (1954-2016)
“Mijn vader en ik waren altijd al close, maar toen hij
longkanker kreeg, schepte dat een extra laagje over onze
band. Hij werd zachter, opener. We hadden geregeld hele
gesprekken aan zijn bed. Ook gingen we vaak wandelen.
Vaak in stilte, dan was het gewoon fijn om samen te zijn.
Mijn vader was een sociale einzelgänger. Iemand die graag
zijn eigen ding deed, maar tegelijkertijd altijd voor anderen
klaar stond. Zo heeft hij me zeven jaar geleden gigantisch
geholpen met de verbouwing van mijn huis. Als bedankje
heb ik hem toen een seizoenskaart gegeven van Go Ahead
Eagles. Nu hij er niet meer is, gebruik ik zijn kaart en zit

tijdens thuiswedstrijden op ‘zijn’ stoel. Dan is hij voor mijn
gevoel even heel dicht bij me. Ook al is hij er niet meer,
ik zie zo’n wedstrijd echt als een uitje met mijn vader,
als iets van ons samen. Dat geeft me enorm veel kracht
en steun. Ik ben van plan om een boek schrijven over de
periode dat mijn vader ziek werd. Wellicht dat andere
mensen er inspiratie of steun uithalen, dat zou mooi zijn.
Mijn vader levend houden, dat is erg belangrijk voor me.
Ik wil niet dat zijn leven voor niks is geweest.”

* Wegens privacyredenen zijn er in deze tekst fictieve namen gebruikt.

“Ik hoop
dat ze vanaf
‘boven’
trots zijn
op ons”

Faraaz Ramdjanbeg (22) over
Tom (1994-2011), Dewi (19952012) & Lindsay (1995-2013)*
“Drie vrienden verliezen in drie jaar: het overkwam mijn
vriendengroep op de havo. Eerst verongelukte Tom. De auto
waar hij in zat, knalde tegen een boom. Vervolgens pleegde
Dewi zelfmoord en daarna sprong Lindsay voor de trein.
Drie mensen die zó jong zijn, zó abrupt overlijden en dat
allemaal in zo’n korte tijd... Het verdriet en het ongeloof
binnen onze vriendengroep was gigantisch. Om iets te doen
met mijn gevoelens, begon ik met schrijven. Dat resulteerde
in een rap, waar mijn vrienden en ik een videoclip bij
maakten. Deze ging viral in West-Friesland. We kregen er
veel reacties op. Veel jongeren grepen de boodschap van

de video aan om hun hart te luchten. Mijn vrienden en ik
besloten dat we daar iets mee moesten doen en zodoende
is Stichting Tweestrijd ontstaan. Met onze organisatie geven
we gastlessen en trainingen waarmee we jongeren willen
motiveren om te praten over hun problemen om zo erger
te voorkomen. Natuurlijk mis ik Tom, Dewi en Lindsay af
en toe. Maar inmiddels kan ik over ze praten zonder direct
emotioneel te worden. Het verdriet is draaglijk geworden.
En door onze stichting zullen ze er altijd een beetje bij
zijn. Ik hoop dat ze vanaf ‘boven’ trots zijn op wat we als
vriendengroep hebben bereikt.” www.stichtingtweestijd.nl
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Tastbare voorbeelden
Consumenten die moeite hebben met het zelf
vastleggen van hun uitvaartwensen kunnen kosteloos een beroep doen op de uitvaartconsulenten
van Vereniging Yarden. Dit team van 35 vrijwilligers heeft de beschikking over een speciaal hiervoor ontwikkelde app zodat de wensen ook direct
worden vastgelegd. In 2016 hebben 11.800
mensen het Uitvaartwensenboekje gedownload en
zijn 1.400 mensen door een van de consulenten
bezocht. Dit zijn tastbare voorbeelden van hoe
Yarden als sociale onderneming een goed afscheid
voor iedereen bereikbaar maakt.

ontvangen de nabestaanden een substantieel
ledenvoordeel. Nieuwe klanten kunnen er zelfs
voor kiezen om het verzekerd bedrag te verlagen
met het toekomstige ledenvoordeel en zo op de
maandpremie besparen. Dit is een ander voorbeeld van hoe nauw de verschillende Yardenonderdelen op elkaar zijn afgestemd en hoe er
voor klanten en leden wordt bijgedragen aan dat
goede afscheid. Deze verwevenheid van entiteiten
is uniek en maakt Yarden Uitvaartverzekeringen
minder kwetsbaar voor de afkoop van polissen,
hetgeen ook in de praktijk blijkt.

Nummer 1 in kwaliteit en prijs
Ongewenste bijeffecten
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Uit het NIBUD-onderzoek, dat in opdracht van
Yarden in 2016 is uitgevoerd, blijkt dat een gemiddelde uitvaart circa € 6.800 kost. Veel klanten
zijn fors lager verzekerd. Omdat de praktijk leert
dat nabestaanden vaak worden geconfronteerd
met niet-verzekerde uitvaartkosten, rekent Yarden
Uitvaartverzekeringen het tot haar taak om klanten vanuit haar zorgplicht hierover te informeren.
Zodat zij zelf kunnen bepalen of het dreigende
tekort uit eigen middelen kan worden gefinancierd
of dat het verzekerd bedrag moet worden verhoogd. Yarden voelt zich hierin echter beperkt
omdat de toezichthouder aangeeft dat niet mag
worden gesproken over de kosten van een gemiddelde uitvaart maar eerst de individuele uitvaartwensen en de bijbehorende kosten moeten worden bepaald. Dit is een exercitie die niet door alle
consumenten op prijs wordt gesteld en beperkt
Yarden in de zorg voor haar klanten. Deze ongewenste bijeffecten van het zogenaamde provisieverbod zorgen voor een beperking van de toegankelijkheid van advies. Yarden mag geen advies
geven zonder advieskosten in rekening te brengen.
Zorgplicht kwalificeert zich in de ogen van de
toezichthouder al snel als advies. Daarnaast is
de niet reële eis dat een adviseur van uitvaartverzekeringen over het diploma Wft-Vermogen dient
te beschikken, input voor de evaluatie van het
provisieverbod.

De online distributie van uitvaartverzekeringen
neemt nog ieder jaar toe. Inmiddels verkoopt
Yarden het grootste deel van haar verzekeringen
online en de verwachting is dat dit nog verder zal
toenemen. Het gevaar van online verkoop is dat
klanten alleen op basis van prijs een keuze maken,
terwijl de productvoorwaarden in relatie tot de premie van doorslaggevend belang zouden moeten
zijn. Dit gevaar wordt versterkt doordat vergelijkingssites de kwaliteit van de verzekeringen – lees:
de productvoorwaarden – onvoldoende meenemen
in de vergelijking en veelal de laagste prijs als
doorslaggevend presenteren. Voor Yarden dé reden
om zelf een vergelijkingssite te ontwikkelen die de
kwaliteit van de productvoorwaarden wel meeweegt
in de vergelijkingen. Voor Yarden Uitvaartverzekeringen was het de uitdaging om een uitvaartverzekering te ontwikkelen met uitstekende en vooruitstrevende productvoorwaarden tegen een uiterst
scherpe premie. Met de introductie van de Mijn
Laatste Wensen uitvaartverzekering heeft Yarden
een nummer 1-positie in kwaliteit en prijs gerealiseerd. Tegelijkertijd is de website geoptimaliseerd
en de leesbaarheid op mobiele apparaten sterk
verbeterd. Omdat digitalisering niet mag inhouden
dat er geen persoonlijk contact vanuit de klant met
Yarden Uitvaartverzekeringen meer mogelijk is, is
webchat geïntroduceerd. Onze medewerkers zijn
van 8.00 uur tot 21.00 uur en zeven dagen per
week beschikbaar om via de chatbox vragen van
klanten te beantwoorden.

Verwevenheid uniek
Klanten die bij Yarden verzekerd zijn, zijn auto
matisch lid van Vereniging Yarden en hebben vrije
toegang tot de vele voorlichtings- en bewustwordingsbijeenkomsten die rond het thema dood
georganiseerd worden. Wanneer uiteindelijk de
uitvaart door Yarden Uitvaartzorg wordt verzorgd,

Behoefte persoonlijk advies blijft
Hoewel de online verkoop van uitvaartverzekeringen steeds verder toeneemt, ziet Yarden ook dat
er nog steeds een grote groep consumenten is die
behoefte heeft aan persoonlijk advies. Consumenten die met het Yarden Contact Center bellen en
vragen hebben over het verzekeren van een uitvaart raken niet zelden geïrriteerd wanneer hen

543.965 glazen frisdrank
Steeds vaker kiezen nabestaanden voor iets anders dan koffie of thee.
Zo serveerden we in 2016 bij Yarden 543.965 glazen frisdrank.
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verteld wordt dat Yarden alleen mag informeren
en niet adviseren. Doorverwijzing naar een adviseur strandt negen van de tien keer omdat klanten niet bereid zijn de advieskosten te betalen.
Sinds uitvaartverzekeringen zijn bestempeld als
een complex product, worden voor consumenten
onnodige drempels opgeworpen om kosteloos
eenvoudig advies in te winnen. Assurantietussenpersonen kennen die drempels niet. Zij zijn niet
gehouden aan het in rekening brengen van advieskosten en kunnen deze kosten, wanneer wel in
rekening gebracht, in een serviceabonnement verwerken. Assurantietussenpersonen vervullen hier
overigens een uitstekende en onmisbare rol. En
worden hierin ondersteund en geïnspireerd door
het team accountmanagers van Yarden dat in het
verslagjaar verder versterkt is.

Nieuw ict-systeem
Na een uitgebreide selectie en voorbereiding is in
het derde kwartaal van 2016 het nieuwe Yardenict-systeem geïmplementeerd. Met dit informatieen communicatieplatform kan tegen lagere kosten
directer en effectiever met klanten en de markt
worden gecommuniceerd en sneller online-diensten en producten worden geïntroduceerd. Vooral
de veel kortere doorlooptijden van de introductie
van nieuwe producten en het snel kunnen doorvoeren van productaanpassingen waren van doorslaggevende betekenis. Voor Yarden was de
implementatie van het nieuwe ict-systeem extra
spannend omdat deze samenviel met de introductie van de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Met succes heeft de ict-implementatie deze
kritische paden doorstaan en staat er nu een
robuust ict-platform dat voldoet aan de uitdagende eisen die de huidige tijd van een moderne verzekeraar vraagt.
Inmiddels is een eerste verbetering gerealiseerd
door het proces van het beantwoorden van de
gezondheidsvragen voor consumenten aan te
scherpen. Door na een positieve beantwoording
van een van de drie hoofdvragen consumenten te
vragen een uitgebreidere gezondheidsverklaring
in te vullen, zodat kan worden beoordeeld of
iemand toch alsnog verzekerd kan worden. Yarden
werkt voor de beoordeling van de antwoorden op
de gezondheidsvragen met medisch specialist
Meditel.

Goed geluisterd naar Gouden Oor
De Gouden Oor-standaard is in 2016 door de
beoordelaars aangescherpt. De samenleving ont-

wikkelt zich en klanten stellen meer en hogere
eisen aan organisaties en dat betekent dat de
normen van de Gouden Oor-standaard strenger
zijn geworden. Ondanks dat de lat beduidend
hoger is komen te liggen en de puntentoekenning
is gewijzigd, heeft Yarden opnieuw beter gescoord
dan het jaar daarvoor en heeft hiermee een erkenning op niveau 1. De auditors van de Gouden
Oor-standaard spraken lovende woorden over de
vooruitgang en de plannen voor de toekomst. Het
is en blijft boeiend om te ervaren hoe de klantgerichtheid van onze medewerkers ieder jaar weer
groeit.

Kengetallen Yarden
Uitvaartverzekeringen nv
Mede door de overname van de uitvaartportefeuille van NorthWest is de verzekeringsportefeuille verder toegenomen. De samenstelling van de totale verzekeringsportefeuille
is evenwichtig in leeftijd. Het verzekerde
bedrag steeg in 2016. De solvabiliteitsratio
(Solvency II) bedroeg in 2016 143%. De totale omzet van Yarden Uitvaartverzekeringen
bedroeg in 2016 € 225 miljoen.
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Uitvaartzorg

Iedere keer weer precies goed
Het vak van uitvaartverzorger is bijzonder en tegelijkertijd ook ingewikkeld. Bijzonder omdat
nabestaanden de uitvaart van een geliefde meestal in handen geven van een uitvaartverzorger die
zij niet of nauwelijks kennen. Dat vraagt veel
vertrouwen van de familie en legt een enorme verantwoordelijkheid bij de uitvaartverzorger. Want
juist op het moment dat de familie op z’n kwetsbaarst is, moet de uitvaartverzorger presteren en
een afscheid organiseren dat precies goed is.
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En dat is een grote eer die Yarden wordt toevertrouwd.

Minder sober en minder somber
Maar wat is een goed afscheid? De tijd is al lang
voorbij dat de uitvaart volgens een strak protocol
wordt uitgevoerd en de familie lijdelijk de adviezen van de uitvaartverzorger volgt. De betrokkenheid van de familie bij de tegenwoordige uitvaart
is groot. Omdat men beseft dat dit het laatste is
wat men nog voor de overledene kan doen. Hedendaagse uitvaarten staan onder invloed van gebruiken en gewoonten uit alle culturen. Beelden en
eigen ervaringen met uitvaarten beïnvloeden,
waardoor de meer traditionele uitvaarten veranderen. Langzaam maar zeker worden uitvaarten
minder sober en zelfs minder somber. Iets wat
Yarden graag stimuleert en ondersteunt. Vanuit
de overtuiging dat wanneer een goed afscheid
wordt omarmd, dit bijdraagt aan het verzachten
van het verlies. Steeds vaker zien we dat het leven
wordt gevierd in plaats van dat wordt stilgestaan
bij de dood van een geliefde. Door te benadrukken
welke betekenis de overleden persoon in het leven
van familie, vrienden en kennissen heeft gehad.
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Van binnenuit leren
Ontegenzeggelijk draagt de grote betrokkenheid
van de familie bij aan een goed afscheid. Het lijkt
zelfs dat de rol van uitvaartverzorger wat naar de
achtergrond verschuift. Niets is echter minder
waar. De toenemende wensen vereisen veel extra
kennis en een groot improvisatievermogen van de
uitvaartverzorger om de uitvaart goed en naar volle tevredenheid te organiseren. Kennis van, maar
vooral veel ervaring met verschillende soorten uitvaarten, religies en culturen geven hiervoor een
stevige basis. Yarden-uitvaartverzorgers helpen en
inspireren nabestaanden met hun kennis en ervaring en verdiepen zich in de familie en in het leven
dat de overledene heeft geleid. Dat doen zij met
grote passie en toewijding en dat maakt Yardenuitvaartverzorgers persoonlijker.
Yarden besteedt veel aandacht aan de kennisontwikkeling van haar medewerkers. Er is geen uitvaartverzorger die zonder een gedegen opleiding
en de nodige ervaring een Yarden-uitvaart kan
begeleiden. Daaraan draagt de hbo-leergang
Sterven, uitvaart en rouw in multicultureel Nederland
in belangrijke mate bij. Verregaande kennis wordt
hier opgedaan met de uitvaartrituelen van mensen
met diverse culturele en religieuze achtergronden.
Maar het opdoen van kennis is niet voldoende, het
is de praktijkervaring die pas echt beklijft. Het

Yarden-beleid is erop gericht om zo veel mogelijk
medewerkers met een verschillende culturele achtergrond in dienst te hebben, zodat van binnenuit
geleerd wordt en ook Yarden zelf een afspiegeling
wordt van onze samenleving. De toewijding en passie waarmee onze medewerkers en vrijwilligers dit
mooie en dankbare vak uitoefenen, dwingt het respect van ons als directie af.
Het vak van uitvaartverzorger is aan nog meer
veranderingen onderhevig. Van uitvaartverzorgers
in loondienst wordt te vaak verwacht dat zij zich
opstellen als ondernemers om zo het hoofd te
bieden aan de concurrentie van zelfstandigen zonder personeel. De vraag is of dit fair is, maar ook
of dit geen zwaktebod is van de gevestigde uitvaartorganisaties. De vergissing die gemaakt
wordt, is dat ondernemerschap wordt verward
met ondernemend zijn.

Uitvaartspecialisten
Uitvaartverzorgers van Yarden hebben de keuze
gemaakt zich te specialiseren in hun vak. Voor
nabestaanden is dat belangrijk omdat zij er bij
Yarden altijd op kunnen vertrouwen te maken te
hebben met een uitvaartspecialist. Die maar één
taak heeft en dat is met volle overgave de betreffende uitvaart organiseren. Die daarin niet afgeleid wordt door ondernemerstaken en -zorgen.
En die een complete en professionele organisatie
achter zich heeft staan wanneer specifieke kennis,
hulp of vaardigheden nodig zijn bij de verzorging
van de overledene en/of de organisatie van de uitvaart. Deze specialistische kennis en het kunnen
terugvallen op een professionele organisatie
maakt van een zelfstandig werkende uitvaartverzorger een Yarden-uitvaartverzorger. Dit gegeven
ligt aan de basis van de Yarden-dienstverlening
die in het verslagjaar opnieuw door leden en klanten met een 9+ is gewaardeerd.

Ondernemende houding
Een ondernemende houding is de Yarden-uitvaartverzorgers wel toevertrouwd. Steeds meer uitvaartverzorgers vragen om een werkgebied binnen
de eigen leefgemeenschap waarvan zij de gebruiken en rituelen als geen ander kennen. Zij zien
kansen en weten die ook te benutten. De 24/7beschikbaarheid maakt dat zij voor uitvaartverzorging het gezicht in de regio worden. Lokaal dichtbij in optima forma. Yarden stimuleert de ondernemende houding van haar uitvaartverzorgers van
harte. Door hen tijd te gunnen voor het geven van
lezingen, het geven van voorlichting op scholen en
te netwerken. Dat dit ook door de gemeenschap

30.319 zoetarrangementen
Iets lekkers bij koffie en thee... Behalve het traditionele plakje cake serveerden
we 30.319 andere zoete snacks als taart, chocolade en koekjes.
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wordt gewaardeerd, bewijst het groeiende aantal
nabestaanden dat naar een betreffende Yardenuitvaartverzorger vraagt om de uitvaart van een
dierbare te verzorgen.

Dienstverlening sluit beter aan
De integratie van Uitvaartzorg en Uitvaartfaciliteiten is een ander voorbeeld van de wijze waarop
Yarden als grote uitvaartorganisatie haar lokale
betrokkenheid vormgeeft. Inmiddels zijn zes
regio’s gevormd en zes adjunct-directeuren benoemd. Binnen deze structuur zijn ook de deelnemingen Van der Stappen Uitvaartzorg, CVU
Uitvaartzorg en de Gooische Uitvaartverzorging
geïntegreerd. In de gebieden waar Yarden niet
binnen korte afstand een uitvaartcentrum heeft,
zijn Yarden-franchisenemers actief waarmee
Yarden een landelijke dekking kan garanderen.
In 2016 vervulden vijfentwintig franchisenemers
in die gebieden de lokale zichtbaarheid en bereikbaarheid van Yarden. Dit naar volle tevredenheid
van nabestaanden die dit waardeerden met een
algehele klanttevredenheid van 9,3.
Doordat het lokale management nu verantwoordelijk is voor zowel het uitvaartverzorgingsbedrijf
als de regionaal gelegen crematoria, sluit de
dienstverlening voor onze klanten beter aan.
Medewerkers zijn inmiddels vertrouwd geraakt
met beide disciplines en werken nu zowel in de
uitvaartcentra als in de crematoria. Hierdoor
wordt beter gebruikgemaakt van elkaars kennis
en ervaring en kunnen medewerkers efficiënter
worden ingezet. De synergetische effecten van de
samenvoeging van Uitvaartzorg en Uitvaartfaciliteiten zijn ook bedrijfseconomisch zichtbaar.
Het aantal uitvaarten waarvan Yarden zowel de
verzorging als de crematies mocht uitvoeren, is in
het verslagjaar met 20% toegenomen. De betere
aansluiting van deze twee belangrijke componenten van de Yarden-dienstverlening vertaalt zich
ook in een hogere klanttevredenheid. In het verslagjaar is de algemene klanttevredenheid verder
gestegen naar 9,2.

24/7-bereikbaarheid en -beschikbaarheid. Deze
centralisatie heeft grote impact gehad op de
onderlinge samenwerking van uitvaartverzorgers
en medewerkers Zorg & Vervoer. Jarenlange structuren zijn doorbroken en voor alle betrokkenen
geldt dat er op een andere manier moet worden
gewerkt. Het hogere doel is om te komen tot een
efficiëntere organisatie en een betere dienstverlening. Hoewel er in 2016 grote stappen gemaakt
zijn, constateren we dat het tijd kost om
te wennen aan deze nieuwe werkwijze.

Kengetallen Yarden Uitvaartzorg B.V.
inclusief deelnemingen
In 2016 hebben onze leden en klanten de
Yarden-dienstverlening opnieuw gewaardeerd
met een 9,2. In 2016 verzorgde Yarden Uitvaartzorg 13.430 uitvaarten (2015: 12.655).
Het aantal uitvaarten waarvan Yarden zowel
de verzorging als de crematies mocht uitvoeren, is in het verslagjaar met 20% toegenomen door het samenvoegen van Uitvaartzorg
en Uitvaartfaciliteiten.
Klanten die bij Yarden verzekerd waren en
lid waren van Vereniging Yarden hadden
recht op ledenvoordeel wanneer Yarden Uitvaartzorg de uitvaart verzorgde. Yarden Uitvaartzorg heeft in 2016 een ledenvoordeel
verleend van in totaal € 8 miljoen. Het resultaat voor belasting bedroeg over 2016 € 2,5
miljoen (2015: € 2,3 miljoen).

Uitvaartfaciliteiten

Wennen aan nieuwe werkwijze
Het afgelopen jaar is de verzorging en het vervoer
van overledenen gecentraliseerd. De eerder ingezette samenvoeging is in 2016 nagenoeg afgerond
en moet zorgen voor een betere dienstverlening
en optimalisering van inzet van medewerkers en
materieel. Met behulp van een autovolgsysteem
kan exact worden bepaald welk team het dichtst
in de buurt is om uitvoering te geven aan een melding van overlijden. De planningstool borgt een

Schoonste vorm
Cremeren wordt nog steeds gezien als de ‘schoonste’ uitvaartvorm. Naast dat mensen er tegenop
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zien om te worden begraven, is dat de belangrijkste reden waarom het aantal crematies ten
opzichte van begrafenissen ieder jaar weer toeneemt. Veel mensen vinden het ook een fijn gevoel
dat een overleden dierbare niet helemaal weg is,
want wie dat wil, kan een maand na de crematie
de as bij het crematorium ophalen en mee naar
huis nemen. Steeds vaker zien we dat nabestaanden kiezen voor een afwijkende vorm van asbestemming. Vooral wanneer de uitvaart helemaal
op de persoon is toegesneden, hoort daar ook
maatwerk bij. De as kan met een vliegtuig of vanaf een schip op zee worden verstrooid. Maar ook
zien we dat de as met een heliumballon naar de
straalstromen wordt opgelaten om zo over de hele
wereld te worden verspreid. In Nederland zijn er
wat dat betreft weinig beperkingen. Het meest
gebruikelijk blijft dat de as uiteindelijk wordt bijgezet in een familiegraf, urnenmuur of wordt uitgestrooid op het strooiveld van het crematorium.

Niet zomaar loslaten
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Bijna de helft van het aantal overlijdens in Nederland gebeurt plotseling. Vooral wanneer het mensen betreft die vol in het leven stonden, worden
uitvaartplechtigheden massaal bezocht. Vier- tot
vijfhonderd belangstellenden per uitvaartplechtigheid zijn geen uitzondering. Er is ook een duidelijke trend waarneembaar dat uitvaartplechtigheden
grootser worden aangepakt. Het ‘plakje cake en
koffie’ worden dan verruild voor uitgebreide horeca-arrangementen. Voor de medewerkers in de
Yarden-crematoria is niets te gek en wordt alles
gedaan om de meest uiteenlopende wensen te
vervullen.
Wat duidelijk is, is dat men de overledene niet
zomaar wil loslaten. Vanuit de gedachte dat een
leven niet ineens voorbij kan zijn. Er is tijd nodig
om te beseffen wat er gebeurd is en hoe het verder
moet. In die zoektocht koesteren we onze ontvallen dierbaren. We willen over hen vertellen en praten met familie en lotgenoten. Dit leidt ertoe dat
we meer met de dood bezig zijn dan vroeger en
deze niet meer wegstoppen. De dood is weliswaar
een afscheid, maar met dit afscheid begint tegelijkertijd de herinnering.

ren. Een openbare ruimte met horecafaciliteiten
om terug te komen om een dierbare te herinneren, omdat in het crematorium het laatste afscheid heeft plaatsgevonden. Van al deze faciliteiten kunnen ook andere uitvaartondernemers
gebruikmaken. Die hiermee kosten voor nabestaanden en zichzelf kunnen besparen omdat zij
deze faciliteiten niet meer zelf hoeven te exploiteren. De samenvoeging in één gebouw, van alle
voor de uitvaart benodigde faciliteiten, voorziet in
een groeiende behoefte van nabestaanden om de
overleden dierbare zo min mogelijk te verplaatsen. Hetgeen steeds vaker als belastend of als
een inbreuk op de rust van de overledene wordt
ervaren.
De functiebenaming ‘crematorium’ dekt hierdoor
steeds minder de lading; Yarden-locaties hebben
namelijk zoveel meer te bieden. Door het jaar
heen organiseert Yarden diverse herinnerings
momenten en verzorgt Vereniging Yarden voorlichtings- en bewustwordingsbijeenkomsten met de
dood als thema. Terwijl onze faciliteiten ook worden opengesteld voor andere sociale- en maatschappelijke doeleinden. Het Yarden Huis van
Brabant, waarin ook het crematorium is gevestigd, is daar een goed voorbeeld van.

Groot en intiem
Onze locaties zijn zo opgezet dat grote gezelschappen kunnen worden ontvangen en ook iedereen de uitvaartplechtigheid kan bijwonen. Tegelijkertijd voorzien de faciliteiten in de behoefte
van kleinere gezelschappen om in intieme sfeer
afscheid te kunnen nemen. Het afgelopen jaar
zijn de crematoria in Meppel, Diepenveen en Den
Haag Ockenburgh ingrijpend verbouwd, net als
het uitvaartcentrum in Goutum dat naast het
crematorium is gevestigd. Ook deze locaties zijn
nu voorzien van openbare ontmoetingsruimten
met horecafaciliteiten en ruimten voor verzorging
en rituele bewassing.
De Yarden-locaties zijn mooi en rustig gelegen,
voorzien van de modernste audiovisuele apparatuur en bieden meer dan voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Yardenhuis

Kleine ceremonie, groot belang

De functie van de Yarden-crematoria verandert
met de tijd. Onze crematoria worden meer ontmoetingsplekken met opbaarfaciliteiten, verzorgings- en bewassingsruimten, ruimten voor
condoleance- en uitvaartplechtigheden en creme-

Het aantal technische crematies (crematies zonder plechtigheid) is ten opzichte van vorig jaar
toegenomen. Zelfstandige uitvaartondernemers
kiezen er regelmatig voor om de plechtigheid in
het eigen uitvaartcentrum te organiseren en na

nummer 1
De rode roos stond ook in 2016 nog altijd in de top 10 van de meest gekozen
bloemen tijdens een uitvaart.
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de plechtigheid het lichaam van de overledene
zonder familie en belangstellenden naar een
crematorium over te brengen. Vanuit kostenperspectief lijkt dit interessant, in de praktijk is het
echter nog maar de vraag of dit zo’n goede oplossing is.

Nazorg

Yarden stimuleert naaste familie juist om ook het
laatste moment van oveninvoer bij te wonen. Uit
ervaring weten medewerkers van onze crematoria
dat dit voor naaste familie erg belangrijk kan
zijn en bijdraagt aan een goed afscheid. In alle
Yarden-crematoria is de ovenruimte inmiddels
zo ingericht dat nabestaanden met een kleine
ceremonie in besloten kring ook dat laatste
moment van hun dierbare kunnen meemaken.

Eenzaamheid niet erkend
Verbouw en nieuwbouw
Medio 2016 zijn in het crematorium in Haarlem
constructiefouten geconstateerd waardoor Yarden
uit veiligheidsoverwegingen heeft moeten besluiten de grote aula voorlopig voor het publiek buiten bedrijf te stellen. Gelukkig beschikt het gebouw over voldoende andere mogelijkheden om
uitvaartplechtigheden en crematies te faciliteren.
In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen
voor een duurzame oplossing die in 2017 zal
worden uitgevoerd. Andere voorbereidingen zijn
getroffen voor de verbouwing van de crematoria
in Schagen en Groningen, de nieuwbouw van crematoria in Meerssen en Nuenen en multicultureel
uitvaartcentrum Amsterdam-Zuidoost. Terwijl op
29 juni 2016 de eerste paal is geslagen voor het
yardenhuis Zevenberg in Hoogeveen.

Kengetallen Yarden Uitvaartfaciliteiten B.V. geconsolideerd
Het aantal crematies in Nederland nam toe
met 930 crematies. Dit als gevolg van toename
van het aantal overledenen. In totaal zijn er in
2016 94.111 crematies uitgevoerd (2015:
93.181). Het landelijke crematiepercentage
kwam uit op 63,2% (2015: 63,4%).Yarden
Uitvaartfaciliteiten verzorgde in 2016 27.963
crematies (2015: 28.080). Het resultaat voor
belasting bedroeg over 2016 € 2,8 miljoen
(2015: € 2,2 miljoen).

Praten over afscheid, verlies en dood helpt nabestaanden om het leven weer op te pakken na het
overlijden van een dierbare. In de periode tussen
overlijden en de uitvaart leven nabestaanden vaak
in een roes. Zij kunnen nauwelijks beseffen wat er
is gebeurd en worden opgeslokt door emoties en
de vele zaken die geregeld moeten worden. Het is
de uitvaart waarnaar toegewerkt wordt, die moet
tot in de puntjes verzorgd worden. En daarna?
Daarna wordt het stil en kan de eenzaamheid toeslaan. Gevoelens van eenzaamheid die nabestaanden na de dood van een dierbare ervaren, worden
vaak niet herkend door de omgeving. Maar liefst
twee derde van de nabestaanden geeft dat aan.
Ook de directe omgeving weet vaak niet goed met
de situatie om te gaan waardoor nabestaanden de
behoefte om te praten onderdrukken en in een
isolement dreigen te komen. Hoe tegenstrijdig het
wellicht ook klinkt, om de pijn te verzachten zullen we het afscheid meer moeten omarmen. Waar
bij de meeste uitvaartorganisaties de dienstverlening na de uitvaart stopt, helpt Yarden nabestaanden ook daarna actief. Nazorgconsulenten van
Vereniging Yarden hebben veel ervaring met het
voeren van gesprekken en begeleiden van mensen
die net een dierbare verloren hebben. Zij onderzoeken of professionele hulp nodig is en verwijzen
dan door, of dat mensen genoeg hebben aan een
aantal gesprekken om voorzichtig de draad weer
een beetje op te pakken.
De domeinen van de integrale klantpropositie;
voorlichting, bewustwording, verzekeren, uitvaartzorg, uitvaartfaciliteiten en nazorg, is wat Yarden
onderscheidt van haar concurrenten. De domeinen zijn zo goed op elkaar afgestemd dat klanten

De klantbelofte van Yarden bestaat uit:
Publieksvoorlichting

Bewustwording

Uitvaartverzekeren

Uitvaartzorg

Uitvaartfaciliteiten

Nazorg
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niet alleen verzekerd zijn voor de kosten van de
uitvaart, maar ook verzekerd zijn van toegang tot
alle voor een goed afscheid belangrijke onderdelen. Rouwbegeleiding is zo’n onderdeel van het
pakket waar Yarden-verzekerden, die automatisch
lid zijn van Vereniging Yarden, kosteloos een
beroep op kunnen doen.

Herinneren met zorg en liefde
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Hartverwarmend zijn de positieve reacties van
belangstellenden tijdens de herinneringsbijeenkomsten die Yarden door het jaar heen organiseert. Sinds 2015 worden naast Allerheiligen/
Allerzielen ook op Valentijnsdag, Moeder- en
Vaderdag en met Kerst herinneringsbijeenkomsten georganiseerd. Deze worden met het jaar
drukker en inmiddels door vele honderden mensen bezocht. Medewerkers en vrijwilligers verzorgen en begeleiden de bijeenkomsten met muziek,
het voordragen van gedichten en het noemen van
de namen van de overledenen. Maar vooral begeleiden zij de bijeenkomsten met veel zorg en liefde. Voor het rouwproces is herdenken en
herinneren essentieel. Een overleden dierbare
blijft altijd een zwakke plek en juist door te herinneren en gevoelens op te roepen, wordt het verlies
dragelijker.
De herinneringsbijeenkomsten blijken ook te voorzien in de behoefte van lotgenoten om elkaar te
ontmoeten en zo ervaringen en verdriet te delen.
Het is zeer motiverend wanneer betrokkenen
Yarden bedanken voor het feit dat door de bijeenkomsten nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.
Door het hele land organiseert Yarden regelmatig
bijeenkomsten over rouw, verlies en nalatenschap.
Ook deze bijeenkomsten zijn altijd druk bezocht
en sterken Yarden dat er grote behoefte is aan
goede nazorg op tal van terreinen. Naast de rouwondersteuning helpt de Yarden Opzegdienst door
op een praktische manier administratieve taken
van nabestaanden over te nemen. Voor vragen
over erfrecht, eventueel nagelaten schulden en
verkoop of verhuur van geërfd onroerend goed is
er de Juridische Nabestaandenservice die Yarden
in samenwerking met ARAG heeft ontwikkeld.

Marktomstandigheden uitdagend
Hoewel de omstandigheden voor uitvaartorganisaties uitdagend blijven, ontstaat in de markt ook
een zekere rust. De sterke groei van het aantal
uitvaartverzorgers lijkt over zijn hoogtepunt heen
en de markt stabiliseert voorzichtig. Macro-economisch is dit wellicht te verklaren door een toename van het aantal vaste banen maar in de praktijk
zien we dat steeds meer zzp’ers tot de conclusie
komen dat uitvaartverzorging een specialistisch
vak is waar veel kennis, ervaring en capaciteit
voor nodig is. Met als gevolg dat zij de branche
weer verlaten wanneer zij niet aan de hoge kwaliteitseisen kunnen voldoen. Het prijsinstrument
dat veelal door deze groep uitvaartverzorgers
wordt gebruikt, blijkt ook minder effectief dan
vooraf gedacht. Het is een interessant gegeven
dat aanbieders denken dat klanten voor de laagste prijs gaan, terwijl klanten zelf anders aangeven. Hier geldt het adagium ‘wanneer het over
kosten gaat is prijs belangrijk, wanneer het over
toegevoegde waarde gaat, is prijs van ondergeschikt belang’. Onderzoek toont dit ook aan.
Verreweg de meeste uitvaartondernemers (73%)
merken dat klanten wel willen weten waar zij
ongeveer aan toe zijn qua prijs, maar dat het niet
de belangrijkste beslisfactor is (UitvaartBrancheMonitor 2016). Klanten kiezen op basis van service en bekendheid.

Afgestemd op hospitality
Waar eerder een strikte scheiding gehanteerd
werd tussen de diensten van het uitvaartcentrum
en die van het crematorium worden deze functionaliteiten nu zo veel mogelijk samengevoegd.
Inmiddels zijn nagenoeg alle Yarden-crematoria
voorzien van opbaarfaciliteiten, verzorgings- en
bewassingsruimten. Waarmee voldaan wordt aan
de groeiende behoefte van mensen met diverse
culturele achtergronden en derde ondernemers
om de zorg en het afscheid van een overledene
te concentreren op één locatie. Buiten dat hiermee onnodige verplaatsing van overledenen wordt
voorkomen, zijn er vele andere voordelen om verzorging, opbaring en condoleance in één crematorium te organiseren. De Yarden-crematoria zijn
immers afgestemd op de hospitality van grote
groepen mensen. Ook de ruime parkeergelegenheden voorzien daarin. De Yarden-crematoria
zullen transformeren naar Yarden-huizen en uitgroeien tot sociale ontmoetingsplaatsen waar
gerouwd en herinnerd kan worden.

31.200 chocolaatjes
Een kleine verwennerij tijdens een bespreking, vergadering of bijeenkomst.
In 2016 bestelden we 31.200 chocolaatjes.
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Blijven zoeken naar oplossingen
Doordat Yarden het eigendom is van een vereniging staan maatschappelijke verantwoordelijkheid
en betrokkenheid hoog in het vaandel. Vanuit die
verantwoordelijkheid ontwikkelt Yarden uitvaartverzekeringen om een goed afscheid voor iedereen
bereikbaar te maken. De Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering is daar het meest recente voorbeeld van. De verzekering voorziet niet alleen in
dekking van de kosten van de uitvaart maar biedt
terminale mensen ook de mogelijkheid tot een
vroege uitkering om bijvoorbeeld (mantel)zorg in
te kopen om langer thuis te kunnen blijven wonen.
Ook voor andere groepen mensen, die om wat
voor reden dan ook niet in staat zijn om zich voor
de kosten van de uitvaart te verzekeren, zoekt
Yarden naar oplossingen.

Echt en oprecht
Yarden vaart een eigen koers en ontwikkelt alleen
producten en diensten wanneer die direct bijdragen aan het goede afscheid dat voor iedereen
bereikbaar moet zijn. De vooruitstrevende wijze
waarop Yarden de uitvaartbranche tegemoet
treedt en mensen aanspreekt, zorgt ervoor dat
de dood bespreekbaar wordt en maakt mensen
ervan bewust dat het vastleggen van hun uitvaartwensen belangrijk is. Alles wat Yarden doet en
communiceert is echt en authentiek, dat is wat
klanten voelen en dat is ook waarom steeds meer
mensen voor Yarden kiezen. Als toonaangevende
uitvaartorganisatie ziet Yarden het als een compliment wanneer producten en diensten door andere
organisaties overgenomen of gekopieerd worden.
Klanten laten zich overigens niet om de tuin leiden en voelen haarfijn aan wanneer een organisatie niet echt en oprecht is.

Merk-waardig
Met het interne programma 1 Yarden, Yarden
nummer 1 zijn in het verslagjaar grote stappen
gemaakt. Het programma heeft enerzijds tot doel
om medewerkers en vrijwilligers de verschillende
onderdelen van de unieke klantpropositie te laten
doorleven zodat zij hun ambassadeursfunctie
meer inhoud kunnen geven. Anderzijds om de
‘Merk-waardige’ punten in kaart te brengen waarmee Yarden haar concurrentiepositie verder kan
versterken. De basis hiervoor is de virtuele reis
die een klant gedurende zijn leven in relatie met
alle aspecten van de dood maakt. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare zijn of het
moment waarop iemand besluit zich tegen de
kosten van een uitvaart te verzekeren. Maar ook

het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst.
De complete klantreis is in kaart gebracht en
kwantitatief en kwalitatief is onderzocht op welke
momenten klanten wat van Yarden verwachten.
Vervolgens is de dienstverlening op die punten
verbeterd of zelfs nieuw ontwikkeld. En dit
langs de merkwaarden Helpend, Inspirerend en
Persoonlijker.
Het resultaat geeft een enorme potentie om de
dienstverlening en klantbeleving verder te ontwikkelen. In tien zogeheten kick-off sessies hebben
ruim 1.100 Yardeniers hiermee kennisgemaakt.
De reacties zijn ronduit lovend en men kan niet
wachten totdat de trainingen starten waarin hen
geleerd wordt de merk-waardige zaken in praktijk
te brengen. Als directie is het geweldig om de
company pride van onze Yardeniers te ervaren en
te zien tot welke grote hoogte je met gepassioneerde medewerkers kunt stijgen.

Corporate governance
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft binnen
de structuurvennootschap Yarden vergaande
bevoegdheden. Zo controleert zij de directie om
de continuïteit van de vennootschap te bewaken
en de belangen van klanten, werknemers en aandeelhouders te borgen. De structuur voor het
beheersen van deze risico’s is verankerd in het
RvC-reglement. De Raad legt op haar beurt verantwoording af aan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (Vereniging en Stichting Yarden).

Integere bedrijfsvoering
Voor een beheerste en integere bedrijfsvoering
geldt binnen Yarden de zogeheten three lines of
defence. Binnen de eerste lijn beheersen, op adequate en aantoonbare wijze, directie en lijnmanagement de risico’s van de bedrijfsactiviteiten.
De tweede lijn, bestaande uit de functies risicomanagement, actuariaat en compliance, controleert, ondersteunt en adviseert het management
op het gebied van risicobeheersing. De derde
verdedigingslijn bestaat uit de onafhankelijke
review van de risicobeheersende maatregelen
door de interne auditfunctie.
De verschillende sleutelfuncties zijn door Yarden
Holding ingericht waarmee de onafhankelijkheid
ten opzichte van alle onderliggende bedrijven
geborgd is. De Raad van Commissarissen en in
het bijzonder de Risk & Auditcommissie houden
hierop toezicht. In het verslagjaar heeft Yarden
elke sleutelfunctie verder geprofessionaliseerd
c.q. uitgebreid.
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Samenstelling directie
Het bestuur van Yarden Holding bv bestaat uit
directeur Financiën & Informatiemanagement
Klaas de Boer RA RC RE en directievoorzitter
Ron Bavelaar RB. In combinatie met Yarden
Holding bv worden Yarden Uitvaartzorg bv en
Yarden Uitvaartfaciliteiten bv bestuurd door
directeur Sabrina Franken en Yarden Uitvaartverzekeringen nv door directeur Drs. Serge Evers.
.

Kengetallen Yarden geconsolideerd
In 2016 was er sprake van de hoogste sterfte
in jaren, hetgeen betekende dat Yarden hogere
aantallen uitvaarten mocht verzorgen. Deze
hogere aantallen vertaalden zich in goede
financiële resultaten. Geconsolideerd sloot
Yarden het boekjaar 2016 af met een positief
resultaat van € 1,44 miljoen na belastingen.
De solvabiliteitsratio (Solvency II) voor de Yarden-groep bedroeg 159% (2015: 180% – 220%).

Financiële positie Yarden geconsolideerd

28

Alle bedrijfsonderdelen droegen in 2016 bij aan
het goede resultaat. De hogere aantallen uitvaarten in het eerste deel van het verslagjaar leidden
zelfs tot een iets beter rendement binnen Uitvaartverzorging (Zorg en Faciliteiten) dan begroot. Dat gaf ook ruimte voor extra investeringen
in de naamsbekendheid en in de modernisering
van het it-landschap. De totale omzet van Yarden
Uitvaartverzekeringen bedroeg in 2016 € 225 miljoen. De totale omzet van Yarden steeg met circa
3% ten opzichte van 2015.
Uitvaartverzekeringen
Dankzij de overname van de uitvaartportefeuille
van NorthWest per 2016 groeiden binnen het
verzekeringsbedrijf de premie-inkomsten en de
verzekerde bedragen fors. Mede als gevolg hiervan steeg de premieomzet met meer dan 12%.
Het verzekerd kapitaal steeg met 3% tot € 4,137
miljoen. De beleggingsopbrengsten waren circa
€ 3,5 miljoen lager dan in 2015 maar nog steeds
goed. Vanuit prudentie heeft Yarden Uitvaartverzekeringen in 2016 een extra dotatie aan de voorzieningen gedaan waardoor de winstbijdrage van
het verzekeringsbedrijf beperkter was dan in
2015.
Uitvaartverzorging
In 2016 verzorgde Yarden in totaal 13.430 uitvaarten en 27.963 crematies. De verzorgde aan-

tallen uitvaarten en de omzet in de uitvaartzorg
stegen met meer dan 5%. De fusie met de Gooische Uitvaartverzorging droeg hieraan bij. De
klanttevredenheid steeg in 2016 binnen Uitvaartverzorging tot iets meer dan een 9,1. Het resultaat op crematoria werd gedrukt door waardeverminderingen omdat enkele verbouwingen eerder noodzakelijk bleken dan was voorzien.
In 2016 is de bouw van een crematorium in
Hoogeveen gestart. Dit zal medio 2017 worden
geopend. Yarden investeert jaarlijks ook fors in
bestaande crematoria en uitvaartcentra.
De marktpositie, de klanttevredenheid en de kwaliteit van de crematoria en uitvaartcentra van
Yarden vormen de basis voor een gezonde winstgevendheid voor de komende jaren.
Solvabiliteit
In 2016 is voor het eerst volledig volgens Solvency II gerapporteerd. De Solvency II-ratio ontwikkelde zich gedurende 2016 ongunstig als gevolg
van de ‘afkoop’ en de risicomarge die onevenredig
bezwarend zijn voor uitvaartverzekaars als
Yarden. Waardoor extra kapitaal moet worden
aangehouden. Yarden hanteerde ook in 2016 een
interne normsolvabiliteit van 150%. De werkelijke
solvabiliteit van Yarden Uitvaartverzekeringen
kwam aan het einde van het boekjaar gering
onder de interne norm, echter de solvabiliteit
van Yarden als groep bleef boven deze norm.
Yarden hanteert een normniveau om de kans dat
de wettelijke solvabiliteit onder de 100% daalt
minimaal te houden. Samen met de interventiemaatregelen leidt deze normsolvabiliteit ertoe
dat een tijdig herstel binnen de vereiste periode
mogelijk is als de wettelijke solvabiliteit onder de
100% dreigt te dalen.
Eind 2016 bleek dat de solvabiliteit onder de
interne norm van 150% was uitgekomen. Direct
daarna is er begin 2017 besloten om te derisken
en aandelen en bedrijfsobligaties te verkopen.
Tevens is de gevoeligheid van de ratio voor renteveranderingen verlaagd. Deze maatregelen hebben geresulteerd in een stabielere ratio waarmee
de kans dat de wettelijke solvabiliteit onder de
100% komt fors is verlaagd. Daarnaast is onder
andere een traject opgestart waarin wordt beoordeeld welke herverzekeringsopties de solvabiliteit
gunstig kunnen beïnvloeden.
Geconsolideerd heeft Yarden in 2016, na uitkering
van het ledenvoordeel van circa € 8 miljoen, een
groepsresultaat na belasting geboekt van € 1,44
miljoen.

9.240 zakdoekjes
Tranen zijn onlosmakelijk verbonden met ons vakgebied. Vorig jaar hadden we
9.240 zakdoekjes paraat voor emotionele en verdrietige momenten.
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Betekenisvol ondernemen
Alle facetten
In de huidige economie is het bijna ondenkbaar
dat bedrijven en organisaties niet bijdragen aan
een duurzame samenleving. Steeds meer bedrijven werken aan een circulaire bedrijfsvoering met
hergebruik van grondstoffen en vermindering van
CO2-uitstoot. Ook Yarden werkt aan een verminderde uitstoot voor haar crematoria, maar dat is
niet genoeg. Yarden heeft zich de vraag gesteld:
‘Wanneer draag je nu echt bij aan een duurzame
samenleving?’ Het antwoord blijkt veel ingewikkelder dan verantwoord ondernemen, dat vaak als
vertaling van het containerbegrip ‘duurzaamheid’
gebruikt wordt. Volgens Yarden gaat het ook over
bijvoorbeeld goede werkomstandigheden met voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing en de
mentaliteit van de organisatie in de omgang met
klanten. Voor Yarden betekent duurzaamheid
daarom betekenisvol ondernemen en dat omvat
alle facetten van onze organisatie.
Inzicht in wat er in de samenleving speelt, verkrijgt Yarden door voortdurend in gesprek te zijn
met klanten, medewerkers, vrijwilligers en businesspartners. Uitkomsten worden gebruikt om
zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering te
verbeteren. Om tijdig en adequaat op veranderingen te kunnen reageren, houdt Yarden nauwgezet
bij welke trends van invloed kunnen zijn op de
richting waarin de maatschappij zich beweegt.
Deze trends gebruikt Yarden voor de ontwikkeling
van diensten en producten op langere termijn.

Analysis and Critical Control Points (HACCP), in
de Yarden-uitvaartcentra en -crematoria zijn door
interne kwaliteitscontroleurs gemeten en met
goed gevolg doorstaan. Hiermee is vastgesteld
dat Yarden ook in 2016 voldeed aan de naleving
van haar interne procedures en de geldende weten regelgeving.

Klantpanels: een bron van inspiratie
Op de keper beschouwd is Yarden een ledenorganisatie die voor haar leden en klanten een goed
afscheid bereikbaar maakt. Het klantbelang is
daarmee in het DNA van onze organisatie verankerd. Om er zeker van te zijn dat de Yardendienstverlening blijft aansluiten bij de verwachtingen van leden en klanten, worden door het
jaar heen zogeheten klantpanels georganiseerd.
De panels zijn een bron van inspiratie en ideeën
worden waar mogelijk in de dienstverlening opgenomen.
Sinds 2014 maakt Yarden naast dit Jaarverslag
en het Sociaal Jaarverslag ook als eerste in
Nederland een uitgebreid Klantverslag. In dit
verslag legt Yarden verantwoording af aan haar
klanten. Er wordt openheid van zaken gegeven.
Wat ging er goed in het verslagjaar? Maar ook wat
ging er niet goed? En wat kan beter? Het klantverslag 2015 was genomineerd voor de Financial
Marketing Award en ontving in 2016 een nominatie voor de Grand Prix Media Award voor beste
fotografie.

Niets aan toeval overlaten
Audits en keurmerk belangrijk
De kwaliteitsnormen die Yarden voor de uitvoering
van haar dienstverlening stelt, zijn van het allerhoogste niveau. Veel van de werkzaamheden zijn
geprotocolleerd om fouten tot een minimum te
beperken en de veiligheid en gezondheid van onze
klanten en medewerkers te borgen. Om er zeker
van te zijn dat er volgens de wet- en regelgeving
en de Yarden-normen gewerkt wordt, beoordelen
zowel externe en interne auditors organisatiebreed onze processen en werkwijzen. Geconstateerde verbeteringen worden doorgevoerd en
procedures aangescherpt wanneer daar aanleiding toe is. In 2016 heeft Yarden wederom het
keurmerk Uitvaartzorg van de Stichting Keurmerk
Uitvaartzorg (SKU) behaald. Alsook de Gouden
Oor-erkenning dat onder meer de klantgerichtheid
en kwaliteit van het klachtenmanagement meet.
De kwaliteit van de operationele activiteiten, waaronder de controle op de naleving van de Hazard

In de eerste plaats is betekenisvol ondernemen
eerlijk zakendoen. Door diensten en producten
volledig af te stemmen op de wensen en behoeften van onze leden en klanten. Maar vooral door
heldere afspraken te maken zodat men exact weet
wat van Yarden verwacht mag worden en welke
kosten daarmee gepaard gaan. Daarbij moeten
klanten de allerhoogste kwaliteit van onze dienstverlening ervaren. Niets maar dan ook niets mag
aan het toeval worden overgelaten om een afscheid zo te laten verlopen als met de betrokkenen is afgesproken. Buiten dat afspraak afspraak
is, zijn de gevolgen voor nabestaanden groot wanneer de uitvaart toch anders verloopt of wanneer
er fouten worden gemaakt. En als dat onverhoopt
het geval is, draai daar als organisatie dan niet
omheen en geef het ruiterlijk toe. Het morele
kompas van de Yarden-organisatie laat zich bij de
afhandeling van klachten niet leiden door economische overwegingen.
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Diepe indruk
Vooral de werkzaamheden die binnen het uitvaartzorgbedrijf en het Contact Center worden uitgeoefend, zijn impactvol en zwaar. Het te woord staan
van nabestaanden die het overlijden van een dierbare moeten melden en de verzorging en het overbrengen van overledenen zijn daar slechts
voorbeelden van. De omstandigheden waaronder
mensen overlijden en het grote verdriet van nabestaanden trekken ook op onze mensen een grote
wissel. Datzelfde geldt voor medewerkers en vrijwilligers in onze crematoria. Projectie van foto’s
en films tijdens de uitvaartplechtigheid geeft onze
mensen een concreet beeld van de overleden
medemens. En zeker wanneer mensen op jonge
leeftijd zijn gestorven, maakt dat diepe indruk.

Preventie
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Yarden waakt actief over de geestelijke gezondheid van medewerkers. Bedrijfsmaatschappelijk
werk is 24/7 beschikbaar voor acute hulp bij traumatische ervaringen. Mensen die direct en intensief contact hebben met overledenen en
nabestaanden, kunnen ook in problemen komen
door een stapeling van minder ingrijpende of
dagelijkse gebeurtenissen. Zo is medewerkers van
de afdeling Zorg & Vervoer preventief de zogeheten Vier Dimensionale Klachten Lijst (4DKL)
gestuurd. De vragenlijst is zo opgesteld dat deze
emotionele stress, depressie, angst en lichamelijke klachten meet die worden veroorzaakt door
psychologische oorzaken. De uitkomst van de test
kan tot diverse vormen van ondersteuning en
interventie leiden. Daarnaast kunnen medewerkers een beroep doen op het Yarden Opvang Team
(YOT) wanneer zij willen praten over traumatische
(werk)ervaringen.
In de meeste CAO’s is het rouwverlof bij verlies
van een partner of een kind ongeveer een week.
Als uitvaartorganisatie weet Yarden uit ervaring
dat nabestaanden voor lange tijd uit de roulatie
zijn wanneer zoiets tragisch gebeurt. Uit onderzoek van ArboNed blijkt dat de gemiddelde verzuimduur zelfs 170 werkdagen duurt. Yarden
heeft in 2015 besloten in die gevallen onbeperkt
rouwverlof in te stellen. In overleg met de leidinggevende krijgen medewerkers zelf de regie over
hun terugkeer naar de werkvloer.

Menselijke maat
Veel tijd en aandacht wordt besteed aan opleiding
en ontwikkeling van zowel medewerkers als vrijwilligers. Yarden is een vitale organisatie met oog
voor duurzame inzetbaarheid in het algemeen en

voor oudere medewerkers in het bijzonder. De
menselijke maat is hierbij erg belangrijk. Het
beleid is verder gericht op een divers medewerkersbestand als afspiegeling van onze maatschappij. De verzorging van uitvaarten van mensen met
diverse culturele en religieuze achtergronden
vraagt hier immers om. Met een divers medewerkersbestand leren de medewerkers van binnenuit
over de gebruiken en gewoonten van vele culturen.
Inspirerend is het Management Development-programma waarmee jonge talentvolle mensen actief
worden begeleid in hun ontwikkeling en kunnen
doorgroeien naar managementposities in onze
organisatie.
Yarden biedt ook ruimte aan mensen met een
arbeidshandicap en aan mensen die door huiselijk
geweld om veiligheidsredenen niet kunnen terugkeren in hun oude woon- en werkomgeving. Het is
zeer motiverend om te zien hoe gepassioneerd
deze mensen werken en inmiddels volledig zijn
opgenomen in onze organisatie.

Bankierseed
Het integriteitsbewustzijn van medewerkers van
Yarden Uitvaartverzekeringen en Yarden Holding
wordt versterkt met het afleggen van de zogeheten bankierseed die voor medewerkers van deze
bedrijfsonderdelen verplicht is. Voorafgaand hieraan benadrukt een directielid waarom de eed
moet worden afgelegd en wat deze precies inhoudt. Met het afleggen van de eed of belofte
wordt de functie opgewaardeerd. Het uitoefenen
van een functie waaraan een eed is verbonden,
voelt toch anders en zeker omdat je hierop ook
direct kan worden aangesproken wanneer je
gedrag daartoe aanleiding geeft.

Volledig zelfvoorzienend
Bij de bouw en verbouwing van crematoria en
uitvaartcentra houdt Yarden zo veel mogelijk
rekening met het milieu. Duurzaam bouwen en
renoveren en vastgoed verduurzamen bij verbouwing zal de komende jaren steeds nadrukkelijker
in de programma’s van eisen worden opgenomen.
Zodat aannemers en leveranciers van materialen
ook hiertoe worden aangespoord. Dit geldt eveneens voor de zelfvoorziening van al onze gebouwen. De terugwinning van warmte is inmiddels
gemeengoed in onze crematoria evenals de uitstoot van CO2 die tot een minimum beperkt is.
Yarden wil echter verder verduurzamen en werkt
aan het crematorium van de toekomst dat volledig
zelfvoorzienend dient te zijn en ook qua bouw
geen belasting voor ons milieu meer zal opleve-

Ave Maria nummer 1
Ieder jaar stellen we een top 10 samen van muzieknummers die gedraaid
worden tijdens het afscheid. Ave Maria is absoluut favoriet.
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ren. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met
andere organisaties.

Ondersteuning goede doelen
Als toonaangevende uitvaartorganisatie ondersteunt Yarden een nationale en een internationale
goede-doelenorganisatie. Nationaal door kleding
in te zamelen voor het Leger des Heils Reshare.
Nabestaanden blijven vaak achter met kleding van
hun dierbare en vinden het moeilijk om daarvan
afstand te doen. In alle Yarden-crematoria staan
inzamelboxen en door kleding te doneren, wordt
het voor nabestaanden draaglijker om daarvan
afscheid te nemen. In totaal is er zo’n 1.500 kilo
aan kleding ingezameld. Door de samenwerking
met Yarden heeft Leger des Heils Reshare in 2016
zo’n 450 hulpbehoevende mensen van (warme)
kleding kunnen voorzien.
Yarden steunt internationaal Amref Flying Doctors.
Voor de sponsoractie werd door onze Yardeniers
fanatiek gewandeld, hardgelopen en gefietst. Het
bedrag dat bij elkaar is gesport, werd door Yarden
aangevuld en steunt het Jibu-programma. Jibu,
‘antwoord’ in het Swahili, is een onderwijs- en
kennisapp voor verpleeg- en verloskundigen in
Kenia, Tanzania en Oeganda. De app beschikt
over lesmodules, veel medische informatie en een
chatfunctie. Amref wil deze app verder opschalen
in Kenia zodat er meer verpleegkundigen getraind
kunnen worden en zodoende levens kunnen worden gered. Het project Circle of Life, waarmee
Yarden voor iedere uitvaart die zij verzorgt wil
bijdragen aan de scholing van kinderen in Kenia,
heeft inmiddels concreet vorm gekregen. De
samenwerking die Yarden met Leger des Heils
en Amref Flying Doctors heeft opgezet, moet uitgroeien tot een duurzame verbintenis.

Onderdelen keten verduurzamen
Stap voor stap wordt de totale uitvaartketen van
verzekeren tot en met de uitvaart onderworpen
aan de vraag of het duurzamer kan. In het verslagjaar is weer een aantal stappen gezet. Zoals
de digitalisering van facturen en correspondentie
met leveranciers waarmee een grote papierstroom
is ingedamd. Ook de stimulans om het leaseautopark zo veel mogelijk te elektrificeren, krijgt
steeds meer navolging. De komende jaren zullen
steeds meer onderdelen worden verduurzaamd.
Yarden wil met haar beleid van betekenisvol
ondernemen een voorbeeldfunctie voor de branche zijn.

Yardeniers maken het verschil
Helpend, Inspirerend en Persoonlijker zijn de
merkwaarden die Yarden typeren. Dat dit niet kan
zonder enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers realiseert de directie zich
iedere dag. Zij geven immers vorm en inhoud aan
onze organisatie. Door uitvaartwensen te doorgronden en ervoor te zorgen dat telkens weer dat
ene afscheid precies goed is. Maar ook door met
hart en ziel voorlichtings- en bewustwordingsbijeenkomsten te organiseren, mensen te woord te
staan, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die voorzien in (latente) behoeften en nazorgactiviteiten te organiseren.De toename van het
aantal medewerkers (fte) is het directe gevolg van
de integratie van de Gooische Uitvaartverzorging
en de uitbreiding benodigd voor de centralisatie
van Zorg & Vervoer binnen Yarden Uitvaartzorg.
Daarnaast zijn nagenoeg alle stafafdelingen van
Yarden Holding versterkt en de sleutelfuncties ten
behoeve van Yarden Uitvaartverzekeringen geprofessionaliseerd. De directie heeft een groot vertrouwen in onze Yardeniers en geeft hen ook met
een gerust hart de ruimte en ondersteuning om
hun vak tot in perfectie uit te oefenen. Voor de
vijfde keer op rij heeft Yarden het certificaat Top
Employer of the Year gekregen. Dit certificaat
wordt uitgereikt aan organisaties die naast uitstekende arbeidsvoorwaarden ook ondersteuning
geven aan de ontwikkeling van talent op alle
niveaus binnen een organisatie.

In gesprek met
Yardeniers hebben de ‘in gesprek met-’bijeenkom
sten weer in groten getale bijgewoond. Door het
jaar heen bezoekt de voltallige directie de Yardenlocaties om met medewerkers en vrijwilligers in
gesprek te gaan en zo uit eerste hand te horen wat
er speelt en leeft op de werkvloer. De bijeenkomsten zijn bijzonder en Yardeniers schromen niet om
de directie uit te leggen waarom iets juist wel of
niet werkt. Voor de directie is dit een welkome
bron van informatie en ook onze Yardeniers vinden
deze bijeenkomsten zeer waardevol. In 2016 is de
medewerkerstevredenheid wederom boven de
benchmark (7,3) met een 7,8 beoordeeld.

Grote waardering
Yarden is een prachtige organisatie met een al
even prachtige doelstelling om voor iedereen een
goed afscheid bereikbaar te maken. De directie
spreekt haar grote waardering uit voor alle
Yardeniers die vaak onder impactvolle omstandigheden hun werk moeten doen. En dit doen met
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een ongekende bevlogenheid, uiterste betrokkenheid en warme persoonlijke aandacht. Zij maken
het verschil.

houden van grip op de missie, visie en strategie
van de organisatie met als belangrijkste uitkomst
het behalen van de strategische doelstellingen.
Het risicomanagementproces van Yarden bestaat in
algemene zin uit de onderstaande vijf basisstappen:
1. risico-oriëntatie
2. risico-inventarisatie
3. risicoanalyse/-evaluatie
4. risicobeheersing/-financiering
5. risicomonitoring

Risicogovernance

Sabrina Franken, Ron Bavelaar, Serge Evers, Klaas de
Boer: “Yarden is een prachtige organisatie met een al
even prachtige doelstelling om voor iedereen een goed
afscheid bereikbaar te maken.”

Risicomanagement
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Ondernemen gaat gepaard met het nemen van
risico’s en vraagt om een consistente en transparante beoordeling van mogelijkheden en risico’s,
gericht op groei en continuïteit van de onderneming. De directie van Yarden heeft kaders gesteld
voor strategie en risicogovernance om deze beoordeling adequaat en efficiënt te doen verlopen.
Deze kaders gelden voor de gehele organisatie.
Yarden heeft een open cultuur waarin risico’s
bespreekbaar zijn, medewerkers zich verantwoordelijk voelen informatie te delen over risico’s en
waarin (pro)actief risicomanagement wordt
gewaardeerd. De directie van Yarden onderkent
dat transparantie over risico’s een belangrijk
ingrediënt is voor een effectief risicomanagement.
De directie en de Risk & Auditcommissie zien
erop toe dat de gewenste cultuur en het risicobewustzijn worden geconcretiseerd in herkenbare
aspecten, zoals gewenst gedrag en de invulling
van de zogenaamde Risk Appetite. In 2016 heeft
Yarden dan ook onverminderd aandacht besteed
aan de verdere verbetering van opzet en werking
van de interne risicobeheersing en controlesystemen.
Yarden definieert risicomanagement als een
‘systematisch en regelmatig onderzoek naar de
risico’s die mensen, materiële en immateriële
belangen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementatie van een geïntegreerd beleid
met betrekking tot risicoreductie, risico-overdracht en risicofinanciering.’ Binnen Yarden is
het risicomanagement dan ook gericht op het

Het mandaat en het commitment voor het opzetten
van het risicomanagementsysteem en de risicomanagementfunctie is door de directie van Yarden
gegeven op basis van onderstaande verantwoordelijkheden conform het three lines of defence-principe. Door functiescheiding in te richten tussen het
opstellen van beleid, uitvoering van beleid en controle op de naleving van dit beleid wordt een hoge
mate van risicobeheersing bereikt.
1e Lijn: (Risico)eigenaar
Het management van iedere afdeling is primair
verantwoordelijk voor alle risico’s binnen zijn/
haar afdeling en voor het uitvoeren, naleven en
de effectiviteit van getroffen beheersmaatregelen
in de 1e Lijn. Dit houdt in dat iedere individuele
medewerker zich verantwoordelijk moet voelen
voor risicomanagement. Deze lijn heeft een uitvoerende rol en richt zich op het primaire en uitvoerende proces.
2e Lijn: (Risico)control
De 2e Lijn (Compliance, Riskmanagement en
Actuariaat) is verantwoordelijk voor het vaststellen van het interne beheersingsraamwerk, het
ondersteunen bij het formuleren van beleid en het
adviseren van de 1e Lijn. Daarnaast signaleert zij
risico’s en compliance-issues en bewaakt zij de
effectiviteit van risicobeheersing door de 1e Lijn
en rapporteert daarover. De 2e Lijn zorgt ervoor
dat de 1e Lijn op een zorgvuldige wijze de verantwoordelijkheid kan nemen voor risicomanagement
door actieve samenwerking.
3e Lijn: (Risico)zekerheid
De interne auditor geeft een onafhankelijk oordeel
over de opzet, bestaan en werking van het interne
beheersingsraamwerk (1e en 2e Lijn).
Gelieerd aan het three lines of defence-principe
en de onafhankelijke positionering van de risico-
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functies (Compliance, Riskmanagement en Actuariaat) binnen Yarden heeft de 2e Lijn vier rollen in
haar functioneren, te weten: adviseren, ondersteunen, signaleren en monitoren.
Adviseren: gevraagd en ongevraagd advies geven
over Compliance, Riskmanagement en actuariële
vraagstukken, risico’s en overige aan risicomanagement gelieerde aspecten.
Ondersteunen: gevraagde ondersteuning geven
over Compliance, Riskmanagement en actuariële
vraagstukken, risico’s en overige aan risicomanagement gelieerde aspecten.
Signaleren: het signaleren van nieuwe voor
Yarden relevante en van toepassing zijnde weten regelgeving en daaraan gelieerde mogelijke
risico’s, omissies en dergelijke in beleid/beleidskaders, processen en procedures gerelateerd aan
risicomanagement, alsmede wijzigingen van
bestaande risico’s.
Monitoren: een onafhankelijke toetsing binnen
Yarden van de:
•		kwaliteit van de uitvoering van de monitoring
door de 1ste Lijn van de juiste, tijdige en volledige werking en effectiviteit van de beheersmaatregelen.
• 	werking op juistheid, tijdigheid, volledigheid
en effectiviteit van de beheersmaatregelen op
naleving van beleid, de bedrijfsvoering, wet- en
regelgeving en interne voorgeschreven beleidskader, processen en procedures, et cetera.
• 	maandelijkse risicobijeenkomst van Yarden
waarin zowel de Directeur Financiën & Informatiemanagement, Manager Finance &
Operationeel Risicomanagement, Manager
Actuariaat & Financieel Risicomanagement,
Security Officer, Compliance Manager en
Manager it zitting nemen.

Risicomanagementfunctie
De risicomanagementfunctie is bij Yarden opgedeeld in financieel risicomanagement en operationeel risicomanagement. Financieel risicomanagement is belegd bij de Manager Actuariaat en het
aandachtsgebied operationeel risicomanagement
is belegd bij de Manager Finance. Zij geven invulling aan de risicomanagementfunctie en de daarmee verband houdende specifieke taken.
De risicomanagementfunctie is een onafhankelijke, objectieve functie die meerwaarde levert aan

Directie, Raad van Commissarissen en management door middel van kaderstelling, advisering,
monitoring, signalering, ondersteuning en rapportage over de effectiviteit van beheersing van risico’s in casu van het risicomanagementsysteem
van Yarden.
Een objectieve, eerlijke en onafhankelijke taakvervulling is essentieel voor de effectiviteit van de
risicomanagementfunctie. De risicomanagementfunctie is onafhankelijk van de 1e Lijn en 3e Lijn.
De onafhankelijkheid en objectiviteit van de risicomanagementfunctie worden geborgd in het Risk
Charter.
De risicomanagementfunctie valt onder verantwoordelijkheid van de Directeur Financiën & Informatiemanagement. De Raad van Commissarissen
ziet toe op de juiste en adequate hantering van
het voornoemde risicomanagement. Per kwartaal
wordt van de voortgang op risico-beheersing en
compliance verslag gedaan aan de Risk & Auditcommissie van de Raad van Commissarissen.
De Risk & Auditcommissie vergadert minimaal
vijf maal per jaar. Risicomanagement en compliance zijn daarbij vaste agendapunten. Binnen Yarden is er maandelijks een risico-overleg met de
Directeur Financiën & Informatiemanagement,
Manager Actuariaat & Financieel Risico Management, Security Officer, Compliance Manager en
Manager it.

Actuariële functiehouder
De Manager Actuariaat is binnen Yarden de Actuariële Functiehouder. Voor het invullen van de actuariële functie, met name wat betreft beoordelende
en toetsende taken, wordt onder meer gebruikgemaakt van een externe actuaris.
De actuariële functie draagt ertoe bij dat het risicomanagementsysteem binnen Yarden doeltreffend wordt toegepast, met name wat betreft de
risicomodellering die ten grondslag ligt aan de
berekening van de kapitaalvereisten en eigen risico- en solvabiliteitsbeoordeling. De actuariële
functie is verantwoordelijk voor de coördinatie van
de diverse actuariële berekeningen in het kader
van ORSA, Asset Liability Management (ALM)studies en de vereiste kapitalen onder Solvency II.
Een objectieve, eerlijke en onafhankelijke taakvervulling is essentieel voor de effectiviteit van
de actuariële functie. De actuariële functie voert
haar werkzaamheden onpartijdig en onbevooroordeeld uit. De actuariële functie houdt zich

33

Jaarverslag 2016

Bestuursverslag

aan de gedragsregels van het Actuarieel Genootschap waarin integriteit, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, vakkundigheid, zorgvuldigheid en
herleidbaarheid sleutelwoorden zijn. Onafhankelijkheid en objectiviteit van de actuariële functie
binnen Yarden is geborgd in het Charter Actuariële Functie.

Compliancefunctie
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De compliancefunctie binnen Yarden bevordert
het voldoen aan wet- en regelgeving. Door de
directie en het lijnmanagement te ondersteunen
in beleid, advies en implementatie van relevante
wet- en regelgeving. Door de beheersing van
compliance gerelateerde risico’s, het stimuleren
van en het toezien op de naleving van wet- en
regelgeving en interne gedragsregels, alsmede
het creëren van meer bewustwording, beoogt
Yarden haar integriteit en die van de directie,
de Raad van Commissarissen, het management
en de medewerkers te waarborgen. En tevens bij
te dragen aan een goede reputatie en het behouden van een integere organisatie.
Een objectieve, eerlijke en onafhankelijke taakvervulling is essentieel voor de effectiviteit van de
compliancefunctie. De compliancefunctie is onafhankelijk van de 1e en 3e Lijn en staat los van de
dagelijkse lijnactiviteiten. De Compliance Manager heeft dan ook geen taken, bevoegdheden of
verantwoordelijkheden binnen de 1e Lijn. Onafhankelijkheid en objectiviteit worden geborgd via
het Compliance Charter.

Interne auditfunctie
De interne auditfunctie helpt met een systematische en gedisciplineerde aanpak de effectiviteit
van de processen van risicomanagement, beheersing en governance te evalueren en te verbeteren.
Hiertoe voert de interne auditfunctie onder meer
de volgende activiteiten uit:
•		 het opstellen van een intern auditjaarplan.
•		helpen met het verbeteren van operationele
activiteiten ten behoeve van het behalen van
de (strategische) doelstellingen.
• 	het evalueren van de doeltreffendheid en effectiviteit van processen, beleid en mitigerende
maatregelen.
• 	het gevraagd en ongevraagd adviseren van
medewerkers, management en Directie om de
processen van risicomanagement, beheersing
en governance te verbeteren.
• 	het rapporteren aan management, directie en
Raad van Commissarissen.

De interne auditfunctie is onafhankelijk, objectief
en wordt geborgd door het Interne Audit Charter.

Evaluatie Risicomanagementsysteem
Met ingang van 2017 wordt jaarlijks de werking
van het Risicomanagementsysteem geëvalueerd.
Yarden hanteert bij deze evaluatie de volgende
thema’s:
• risicocultuur
• strategie en beleid
• risicomanagementfunctie
• risicomanagementprocessen
Bij de evaluatie wordt uitgegaan van de vier
niveau’s van volwassenheid, namelijk:
Niveau 4: geïmplementeerd en periodiek
geëvalueerd.
Niveau 3: gestructureerd en geformaliseerd.
Niveau 2: reproduceerbaar of informeel.
Niveau 1: niet-bestaand; ad hoc of onvoldoende.
Yarden heeft de ambitie om in 2017 op alle vier
de thema’s het gewenste volwassenheidsniveau 4
te realiseren.

Raad van Commissarissen
Binnen Yarden is de Raad van Commissarissen de
interne toezichthouder.Tot de taken van de Raad
van Commissarissen wordt onder meer gerekend:
• 	het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op en het adviseren van de
directie omtrent de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, strategie en risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne
risicobeheersings- en controlesystemen, het
financiële verslaggevingproces en de naleving
van de wet- en regelgeving.
• 	het naleven en handhaven van de corporate
governancestructuur van de vennootschap.
Voor verdieping in reguliere specifieke thema’s
zijn twee commissies werkzaam binnen de Raad
van Commissarissen:
• 	de Risk & Auditcommissie (waarin ook de
risicothema’s worden behandeld).
• 	de Remuneratiecommissie (gecombineerd met
de Selectie- en Benoemingscomissie).
De commissies zijn door de Raad uit haar midden
samengesteld. De (gehele) Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor besluiten.
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De Risk & Auditcommissie is een vaste commissie
van de Raad van Commissarissen en ondersteunt
de Raad van Commissarissen bij het uitvoeren van
de verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht. De commissie bestaat uit drie leden. De
commissie beoordeelt het financiële verslaggevingproces, systeem van interne beheersing en
beheersing van (financiële) risico’s, controleproces en proces waarmee de onderneming de naleving van wet- en regelgeving en de eigen gedragscode bewaakt.
De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen. Deze
commissie stelt selectiecriteria en benoemingsprocedures op inzake de statutaire leden van de
directie en de commissarissen en beoordeelt ten
minste éénmaal per jaar de omvang en de samenstelling van de statutaire directie en de Raad van
Commissarissen en doet zo nodig voorstellen aan
de Raad. De Remuneratiecommissie beoordeelt
ten minste eenmaal per jaar het functioneren van
de individuele leden van de statutaire directie en
rapporteert hierover aan de Raad. De Remuneratiecommissie ziet ook toe op het beheerst beloningsbeleid van de organisatie in het algemeen en
de sleutelfunctionarissen in het bijzonder.

Risicobereidheid
Vereniging Yarden is eigenaar van Yarden en heeft
geen winstoogmerk. Vanuit deze optiek hoeft
Yarden geen risico’s te nemen om winstgevend te
zijn. Bovendien wil Yarden zekerheid hebben dat
zij haar verplichtingen kan nakomen.
De risicobereidheid van Yarden is laag en wordt
jaarlijks met de Raad van Commissarissen geëvalueerd. De volgende onderdelen kenmerken de
risicobereidheid:
•		de interne kapitaalvereiste, berekend op basis
van de UFR-curve. Deze lag in 2016 circa 50%
boven de wettelijk vereiste kapitaalvereiste.
• 	het minimaliseren van het verlies als gevolg
van een mismatch tussen beleggingen en
verplichtingen.
• 	het klantbelang staat voorop bij productontwikkeling, productspecificaties en klantcontact.
Yarden mijdt of beheerst situaties die een
negatieve impact kunnen hebben op de reputatie en producten die worden verkocht.
• 	Yarden werkt alleen samen met betrouwbare
en veelal gecertificeerde partijen.
De verzekeringsportefeuille van Yarden bestaat
uit natura sommenverzekeringen. Al deze polissen komen tot uitkering op het moment van overlijden.

Beheerst beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is in eerste instantie gericht
op het bevorderen, aantrekken en behouden van
goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en
gericht op de lange termijn. Dit betekent onder
meer dat Yarden zal voorkomen dat medewerkers
door beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldige behandeling van de klant en/of het niet
nakomen van de zorgplicht.
Bovendien wil Yarden voorkomen dat het beloningsbeleid het nastreven van kortetermijndoelen
bevordert ten koste van de continuïteit van de
onderneming. Yarden voert jaarlijks een risicoanalyse uit of het beloningsbeleid nog in lijn is
met de geldende wet- en regelgeving en strategie
van Yarden.

Met de introductie van de Mijn Laatste Wensen
uitvaartverzekering biedt Yarden ook de mogelijkheid voor een kapitaalverzekering. In deze verzekering in wordt tevens de mogelijkheid geboden
een vrij te besteden kapitaalsuitkering van maximaal 50% uit te keren in geval de verzekerde terminaal ziek is.

Product goedkeuringsproces

De overige kenmerken van de verzekeringen zijn
vergelijkbaar voor wat betreft de risicokenmerken.
Waarbij er op dit moment geen indicaties zijn dat
het patroon van schadeafwikkeling, risicoprofiel
van verzekeringnemers, producteigenschappen
en toekomstige beheeractiviteiten verschillend
zijn. Daarnaast worden alle polissen stuk voor
stuk doorgerekend waarbij specifieke eigenschap-

Yarden stelt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en bij wijziging van bestaande producten
het klantbelang centraal. Hiervoor maakt Yarden
gebruik van een geformaliseerde Product Approval
and Review Procedure (PARP).

Vanuit risico-oogpunt wordt de gehele verzekeringsportefeuille als één homogene risicogroep
beschouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met
specifieke eigenschappen van polissen. Zo wordt
voor de polissen met winstdeling een aparte
winstdelingvoorziening berekend. Daarnaast zijn
er polissen met bijzondere rechten. Hiervoor
wordt ook een aparte extra voorziening berekend.
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pen van verzekerden worden meegenomen (bijvoorbeeld leeftijd, verzekerd kapitaal en in geval
van boekwaardebalans de specifieke tariefgrondslagen).
Hoewel de portefeuille hoofdzakelijk bestaat uit
soortgelijke verzekeringen, ziet Yarden geen grote
concentratie van verzekeringsrisico’s.

Monitoring solvabiliteit
Yarden bewaakt op regelmatige basis de solvabiliteit. Maandelijks wordt vanuit het Actuariaat een
uitgebreide rapportage opgeleverd met de stand van
zaken en mutaties in de solvabiliteit. Wekelijks
wordt van de fiduciair vermogensbeheerder een set
van indicatoren ontvangen die van invloed kunnen
zijn op (het marktrisicodeel van) de solvabiliteit.

Solvency II
De implementatie van het Solvency II-regime heeft
binnen Yarden effect gehad op het valideren van
modellen en de aandacht voor de risico’s. Hierdoor is er meer inzicht in de risico’s verkregen.
De implementatie heeft geleid tot extra bedrijfskosten, zowel eenmalig als doorlopend.
Yarden is gevoelig voor een aantal risico’s, welke
zijn weerslag vindt in de opbouw van het vereiste
vermogen. De risico’s die Yarden loopt zijn in
hoofdlijnen te verdelen in marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s.
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Yarden maakt periodiek een risicoanalyse en de
belangrijkste risico’s worden vertaald in stressscenario’s. Van deze scenario’s worden in de
jaarlijkse Own Risk Solvency Assessment (ORSA)
berekend. Op basis van de ORSA 2016 is bepaald
dat een nieuwe kredietcrisis waarbij de rente,
bedrijfsobligaties en aandelen sterk dalen, en de
staat-swap-spread uitloopt, de meeste impact
heeft. Door de aanwezige buffer en de mogelijke
herstelmaatregelen zal dit naar verwachting niet
leiden tot een onderschrijding van de wettelijke
solvabiliteit. Het risico van een kredietcrisis wordt
beheerst door samen met de fiduciair vermogensbeheerder en de Beleggingscommissie van Yarden
Uitvaartverzekeringen de ontwikkelingen in de
markt nauwgezet te volgen en te interveniëren
wanneer dat nodig is.
In het Kapitaalbeleid van Yarden is onderbouwd
dat de Solvency II-opbouw voor het vereiste vermogen voor het grootste deel passend is. Enkele
onderdelen van het vereiste vermogen raken uitvaartverzekeraars echter onevenredig zwaar. Het
betreft het vereiste vermogen voor een (mass)
lapse-schok en de hoogte van de risicomarge.
Hierdoor wordt de aanwezige solvabiliteit onder
Solvency II voor Yarden sterk verlaagd in vergelijking met het Solvency II Basic-regime waar een
voor Yarden meer passende (mass) lapse-schok
en risicomarge geldt.

Op basis van deze ontwikkelingen kan worden
besloten tussentijdse solvabiliteitsberekeningen
te maken of te derisken in de beleggingsportefeuille. De ontwikkelingen met betrekking tot
de solvabiliteit en mogelijke deriskingacties op
beleggingsgebied worden besproken in de Beleggingscommissie en in de Risk & Auditcommissie.

ORSA
Yarden voert ten minste jaarlijks een Own Risk
and Solvency Assesment (ORSA) uit. De directie
van Yarden toets door middel van de ORSA haar
kapitaal en voert eventuele managementacties uit
om het kapitaal in overeenstemming te brengen.
De Financial Risk Manager stemt met de directie
van Yarden af in hoeverre het kapitaal in de huidige en toekomstige omstandigheden, gegeven de
geïdentificeerde risico’s, voldoende robuust is om
overblijvende risico’s te absorberen. Bij de vaststelling hiervan wordt gebruikgemaakt van scenario-analyses en stresstests.
Dit alles wordt vastgelegd in het ORSA-document.
Ten minste jaarlijks wordt een evaluatiemoment
voor de ORSA geagendeerd. De combinatie van
business-strategie, risicobereidheid, solvabiliteitspositie en continue evaluatie leidt tot input voor
het vereiste kapitaal.

Vermogensbeheer
Een aanzienlijk deel van de risico’s die Yarden als
bedrijf in theorie loopt, komen voort uit de wijze
waarop haar vermogen wordt belegd. Yarden heeft
het beheer van haar beleggingen uitbesteed aan
extern fiduciair vermogensbeheerder Kempen
Capital Management.
Het fiduciair vermogensbeheer bestaat uit het
adviseren over en uitvoering van het beleggingsbeleid, beheer en beleggen van vermogen, administratie, (wettelijke) verslaglegging, performancemeting en risicomanagement. De opdracht aan
de fiduciaire beheerder is vastgelegd in een
schriftelijk mandaat. Als custodian is Northern
Trust benoemd.
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De Beleggingscommissie van Yarden heeft als
functie de directie te adviseren op het gebied van
het beleggingsbeleid. De commissie bestaat uit
de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen en
Yarden Holding, meerdere externe leden en de
fiduciaire vermogensbeheerder. De externe leden
worden door de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen benoemd. De Beleggingscommissie
bestaat uit minimaal twee externe leden. Alle
leden van de Beleggingscommissie zijn deskundig
op het gebied van beleggingen en Asset Liability
Management (ALM).

Indeling risicomanagement
Yarden hanteert bij haar risicomanagement de
volgende risicocategorieën:
•		 strategisch risico
• operationeel risico
• verzekeringstechnisch risico
• marktrisico
Voor elk van de risicocategorieën is binnen Yarden
beleid opgesteld. In dit beleid staan de geldende
kaders en richtlijnen voor Yarden ten aanzien van
het managen van een risico.
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De Wensenbank

‘Zullen we je afscheidswensen eens bespreken?’
Stelt u zich eens voor: een bank, midden op straat in het centrum
van een stad… Best ongewoon natuurlijk. Hoe zou u het vinden om
daar met uw partner, vriend, vriendin of familielid over uw
uitvaartwensen te praten?
Wist u dat…

Het afgelopen jaar gingen wij op pad met de Yarden Wensenbank. We zetten ’m neer in Rotterdam
en Meppel en nodigden voorbijgangers spontaan
uit om plaats te nemen. Zodat ze samen in een
ongedwongen setting hun uitvaartwensen konden
bespreken. Jong, oud, echtparen, vriendinnen en
vrienden deden mee. Opvallend was dat iedereen,
na het nemen van een drempel, heel openhartig
sprak over die afscheidswensen. Het leverde ontroerend mooie (voor)beelden op die we ook hebben gefilmd. We kregen reacties dat mensen het
zinvol en prettig vonden om over de dood en hun
afscheid te praten. Ze erkenden het belang van
het vastleggen van hun wensen en dat was ook
precies het doel.

… op YouTube zes Wensenbank-filmpjes staan die
samen 217.000 keer bekeken zijn? We kregen
83 reacties via social media, samen goed voor
25.000 impressies. Zie ook de woordenwolk
hieronder met de meest gebruikte termen in die
reacties.
… via YouTube (betaald) de filmpjes 1.900.000
keer zijn weergegeven? Met de facebook-advertenties hebben we 5.300.000 mensen bereikt
via 17.800.000 weergaven.
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… via yarden.nl de filmpjes 350 keer zijn weergegeven? De Wensenbank-pagina op yarden.nl heeft
14.000 gebruikers bereikt.

Vraagtekens
… twee posts over de Wensenbank op Yardenfacebook in totaal 300.000 mensen hebben
bereikt? Ze zijn ruim 1.000.000 keer weergegeven. De filmpjes zijn via facebook 18.000 keer
weergegeven.

De Wensenbank is een van onze initiatieven om
een goed afscheid bereikbaar te maken. Veel mensen schuiven het bespreken en vastleggen van uitvaartwensen voor zich uit, weten wij uit ervaring.
Hierdoor weten nabestaanden bij de dood van hun
dierbare vaak niet precies hoe het afscheid moet
zijn. Terwijl het zó belangrijk is om recht te doen
aan die uitvaartwensen: het helpt nabestaanden
bij het omgaan met dat verlies. Daarom stimuleren wij mensen om goed na te denken over hun
laatste wensen, erover te praten met hun naasten
en ze vast te leggen.

… eerder onderzoek van Yarden* aangetoond
heeft dat bijna de helft van de mensen in Nederland (46%) zijn/haar wensen of ideeën over het
afscheid nog nooit besproken heeft met de directe
omgeving? Een ruime meerderheid heeft wensen
rond de uitvaart niet vastgelegd.

Scan de QR-code en bekijk de
inspirerende filmpjes.

*Bron: Yarden Afscheidsmonitor (2015).
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Juridische Structuur Yarden Holding B.V.
Versie 01-01-2017

Vereniging Yarden

Stichting Yarden

99 %

1%

Raad van Commissarissen

100 %

Yarden
Uitvaartzorg
B.V.

75 %

100 %

100 %

Yarden
Deposito-fonds
B.V.

Yarden Uitvaartverzekeringen
N.V.

100 %

25 %

Van der
Stappen
Holding B.V.

Mortuarium
Beheer B.V.

50 %

100 %

Yarden
Franchise B.V.
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Yarden
Holding B.V.

100 %

Annora Uitvaart-verzorging B.V.

100 %

Begrafenisonderneming
Van Dijk
B.V.

100 %

Van der
Stappen
Rouw
vervoer
B.V.

100 %

Yarden
Uitvaartfaciliteiten B.V.

Gooische Uitvaartverzorging
B.V.

50%

Begraafplaatsen
en Crematorium
Almere B.V.

Yarden
Vastgoed II B.V.

100 %

100 %

100 %

75 %

Van der
Stappen
Uitvaartverzorging
B.V.

Van der
Stappen
Uitvaartcentra B.V.

Yarden /
Goemans
Uitvaart
verzorging
B.V.

25%

Uitvaartcentrum
Zwolle B.V.

75 %

Bruijns
Uitvaart
verzorg.
B.V.

50%

Jelsumerhof
Beheer B.V.

75 %

Kindt & Yarden
Uitvaart-
zorg B.V.

75 %

Josten-van
Arendonk
Uitvaartzorg B.V.

Exploitatie Maatschappij YardenEefting B.V.

100 %

Tempero
B.V.

100 %

Yarden
Vastgoed B.V.

100 %

CVU Uitvaart
Zorg B.V.
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Vooruitblik 2017

O

p het moment van schrijven
van deze vooruitblik is het
jaar alweer in volle gang.
De eerste maanden laten
zien dat we goed op weg zijn en dat is
een mooie start van een nieuw jaar. Voor
Yarden is 2017 het jaar van het doorpakken; doorpakken op de ingezette koers
om van Yarden de toonaangevende
uitvaartorganisatie te maken die het
verdient.
De commercial met Adelheid Roosen is
hiervan een voorbeeld. De dood is een
delicaat onderwerp en het bespreekbaar
maken van de dood in een reclame-uiting
kan naar de mening van Yarden alleen
wanneer het verhaal echt en authentiek
is. In onze nieuwe tv-commercial vertelt
Ali B. het verhaal van zijn terminale vader
die vlak voor het overlijden zijn uitvaartwensen deelde. De troost die Ali putte uit
het feit dat hij daaraan kon voldoen, is
enorm en geeft hem de kracht om verder
te gaan.
Yarden blijft mensen inspireren om hun
uitvaartwensen vast te leggen, zodat
nabestaanden niet in verwarring achter
blijven wanneer een dierbare (plotseling)
overlijdt. Het aantal uitvaartconsulenten
van Vereniging Yarden wordt verder uitgebreid om zoveel mogelijk mensen, die
hulp nodig hebben bij het inventariseren
van hun uitvaartwensen, kosteloos bij te
staan.
Door de maatschappelijke ontwikkeling
van terugtredende overheidszorg is het
idee ontstaan om de uitvaartverzekering
alvast gedeeltelijk uit te laten keren wanneer iemand terminaal ziek is. Zodat aanvullende zorg kan worden ingekocht
waarmee zieken langer thuis kunnen blijven wonen. Het is zeer motiverend om te
zien dat de Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering, die in september 2016 met
groot succes is geïntroduceerd, ook door
de consument wordt herkend. We rusten

echter niet op onze lauweren en zullen in
2017 nieuwe features, waar al concrete
ideeën voor zijn, aan de Mijn Laatste
Wensen uitvaartverzekering toevoegen.
De promotie van de Mijn Laatste Wensen
uitvaartverzekering zal op alle distributiekanalen worden geïntensiveerd.
Besloten is om dit jaar afscheid te nemen
van ons financiële pakket Exact en over te
stappen op het pakket van AFAS. Waarmee de financiële administratie wordt
gemoderniseerd, kosten worden bespaard
en sneller betere rapportages kunnen
worden gemaakt. De overstap naar het
nieuwe pakket is een majeure operatie
die veel tijd en aandacht van de betrokken
medewerkers zal vragen. Ook het ictlandschap zal ingrijpend veranderen. De
migratie naar een nieuwe polisadministratie is inmiddels in volle gang en verloopt volgens planning.
Anders en beter organiseren waardoor we
meer grip krijgen op het uitvaartproces is
de basis geweest van de samenvoeging
van Uitvaartzorg en Uitvaartfaciliteiten.
En van de centralisatie van Zorg & Vervoer. Alleen door de complete uitvaart in
eigen hand te houden, kunnen we garanderen dat ‘een goed afscheid je verder
helpt’. De ingezette weg om de lokale
zichtbaarheid te vergroten en de beschikbaarheid van onze uitvaartverzorgers uit
te breiden naar vierentwintig uur per dag,
is succesvol en zal onder aanvoering van
onze adjunct-directeuren leiden tot groei
in marktaandeel.
Met de keuze voor het Solvency II-regime
worden hogere eisen gesteld aan de solvabiliteit en de functies van Actuariaat,
Risk & Finance, Compliance en Interne
Audit. In razend tempo zijn en worden
deze functies naar een hoger niveau
gebracht. De strengere eisen ten aanzien
van risicomarge en het risico van massale
afkoop van uitvaartverzekeringen vraagt
van Yarden ook een beslissing over of

bepaalde verzekeringstechnische risico’s
moeten worden herverzekerd. Het onderzoek hiernaar zal in 2017 zijn beslag
krijgen.
Yarden heeft een unieke klantbelofte. Er is
geen uitvaartorganisatie in Nederland die
naast uitvaartverzorging en uitvaartverzekeringen zoveel voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten en herinneringsbijeenkomsten organiseert als Yarden.
En waar nabestaanden ook ondersteund
worden met nazorg als daar behoefte
aan is. Dat kan alleen omdat Yarden het
eigendom is van Vereniging Yarden. In het
ambitieuze jaarplan is de focus gelegd op
de verdere ontwikkeling van onze klantbelofte waar met gerichte investeringen de
verschillende onderdelen naar een nog
hoger niveau gebracht zullen worden.
Met het interne project 1 Yarden, Yarden
nummer 1 zijn nieuwe zogeheten touch
points benoemd waarmee Yarden het
onderscheid in de markt verder zal versterken. De kick-off meetings zijn met
veel enthousiasme door onze Yardeniers
ontvangen en dat geeft veel vertrouwen in
het succes van de ontwikkelde trainingen
die voor een verankering ervan in onze
dienstverlening zullen zorgen.
De Yarden-directie is enorm trots op de
kracht van de Yarden-organisatie. Op de
medewerkers en vrijwilligers die met een
ongekende gedrevenheid, passie en vanuit
het hart iedere dag weer invulling geven
aan onze missie om voor iedereen een
goed afscheid bereikbaar te maken. De
boodschap die wij onze Yardeniers meegeven is: om authentiek te zijn, moet je
vooral jezelf zijn, er zijn immers al anderen genoeg. En dat is wat onze klanten
voelen.
Almere, 8 mei 2017

Ron Bavelaar RB
Directievoorzitter
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“Zij kon
me als geen
ander raad
geven”

Thelma Ansong (29) over
Bitri Oppong-Atjeh (1930-2017)
“Mijn moeder zegt altijd: ‘Vrienden komen, vrienden gaan,
maar familie blijft.’ Daar ben ik het volledig mee eens.
Ik ben heel close met mijn familie. Vooral met mijn oma
had ik een bijzondere band. Zij woonde in Ghana waar
ik oorspronkelijk vandaan kom. Het was een heel sterke
vrouw die haar eigen stoffenwinkel had. We zagen elkaar
niet vaak – om het jaar als we daar op vakantie waren –
maar ze voelde altijd heel dichtbij. Ik belde regelmatig met
haar als ik mijn ei kwijt moest. Oma luisterde dan altijd
geduldig en kon me als geen ander raad geven. Ik vond het
ook mooi dat ze altijd een gebed voor ons deed. Mijn oma

was heel gelovig en zodoende zijn al haar (klein)kinderen
met het woord van God opgevoed.
Begin dit jaar is oma overleden. Haar begrafenis in
Ghana was heel mooi; we hebben echt haar leven gevierd.
In onze cultuur neem je geen afscheid, maar zeg je:
‘Tot weerziens.’ Daar geloof ik heilig in. Wat niet wegneemt dat ik haar mis. Gelukkig heb ik een manier gevonden om haar bij me te dragen; letterlijk. Van stofjes
uit haar stoffenwinkel heb ik een blazer gemaakt. Het
voelt goed om dat jasje te dragen; zo is oma toch nog een
beetje bij me.”

“Als ik
hem mis,
pak ik die
knuffel”

Tijn Griebling (7) over
Flappie (2006-2015)
“Ik wilde altijd heel graag een konijn. Die vind ik namelijk
zo schattig en lief. Toen ik zes werd, mocht ik van mama
en haar vriend Randy er eentje uitzoeken uit het asiel.
Daar zag ik een heel mooi zwart-grijs konijn. Hij had maar
één oog, maar ik vond ’m de allermooiste van het hele
asiel. En dus koos ik hem en noemde hem Flappie.
Toen ik op een middag thuiskwam na school, lag Flappie
dood in zijn hok. We weten niet waarom hij overleden
is. Ik denk omdat hij al zo oud was. Samen met mama
heb ik hem naar de dierenarts gebracht. Daar is hij
gecremeerd. In een apart kamertje konden we nog even

afscheid nemen, toen moest ik nogal huilen. Flappie is
nu al een tijdje dood maar soms moet ik opeens aan hem
denken. En dan mis ik hem heel erg en word ik een beetje
verdrietig. Gelukkig heb ik van mama een knuffelkonijn
gekregen dat op hem lijkt. Als ik Flappie mis, pak ik die
knuffel. Of ik praat erover met mama. Maar ik ben blij dat
Flappie bij ons heeft gewoond, ook al was het maar kort.
Volgens mij heeft hij het heel leuk gehad bij ons.”
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Kerncijfers
bedragen x € 1.000
m.u.v. aantallen en procenten

Aantal leden
Ledenvoordeel
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2016

2015

972.462
€ 8.072

947.413
€ 8.100

Verzekerd bedrag			 € 4.137.012 		
€ 4.028.158
Solvabiliteitsratio (Solvency II)-bandbreedte
159%
180% – 220%
			
Beleggingen 			
€ 912.393		
€ 866.790
				
Klanttevredenheid (op schaal van 1 tot 10)				
Uitvaartzorg			 9,2		9,0
Uitvaartfaciliteiten
9,1
9,1
Uitvaartverzekeringen			 7,7		8,0
				
Aantal uitvaarten				
Uitvaartzorg			 13.430		12.655
Uitvaartfaciliteiten
27.963
28.080
Verzekerde leden			
8.911 		
8.824
				
Aantal personeelsleden in aantal fte
713
645
				
Omzet				
Uitvaarten		
€ 113.956 		
€ 110.948
Premies
€ 72.127
€ 63.996
Beleggingsopbrengsten			
€ 36.410		
€ 39.866
				
Groepsresultaat na belasting
€ 1.439
€ 10.240
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Geconsolideerde jaarrekening 2016
Geconsolideerde balans
Per 31 december 2016 (voor verwerking resultaatbestemming)
bedragen x € 1.000
Activa
referentie 		
2016		
2015
					
Vaste activa					
Immateriële vaste activa
1 		
14.950		
17.297
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Machines en installaties

2
		

Beleggingen
3
In groepsmaatschappijen en deelnemingen		
Overige financiële beleggingen
		

Vorderingen		
Vorderingen uit directe verzekeringen
Overige vorderingen
4 		

Overige activa		
Overige vaste activa en voorraden
Liquide middelen
5
Andere activa
6 		

Overlopende activa		
Lopende rente en huur
Overlopende acquisitiekosten
7
Overige overlopende activa
		

Totaal activa

64.595
22.418
87.013 		

–
912.521
912.521

8.493
14.105
22.598

1.052
36.602
6.612
44.266

8.587
74.922
6.744
90.253
1.171.601

66.265 		
22.288 		
88.553
		
		
88
866.702		
		
866.790
		
		
14.782		
10.011 		
		
24.793
		
		
1.146 		
42.104 		
7.300 		
50.550
		
		
– 		
79.266 		
–
79.266
		
		
1.127.249
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Geconsolideerde jaarrekening 2016

Geconsolideerde balans
Per 31 december 2016 (voor verwerking resultaatbestemming)
bedragen x € 1.000
Passiva
referentie		 2016		2015
					
Groepsvermogen
8 				
Gestort en opgevraagd kapitaal		
551 		
551
Agioreserve		
52.780 		
50.628
Overige reserves		
26.798 		
16.558
Onverdeelde winst			
1.439 		
10.240
		
81.568 		
77.977
Aandeel derden			
1.042 		
776
					
Geconsolideerd groepsvermogen			
82.610 		
78.753
					
Technische voorzieningen
9 				
Voorziening verzekeringsverplichtingen		
893.885 		
862.442
Overige technische voorzieningen			
48.951 		
36.034
			
942.836 		
898.476
					
Voorzieningen					
Voor pensioenen		
– 		
–
Voor latente belastingverplichtingen 10
15.259 		
13.128
Overige voorzieningen			
456 		
–
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15.715 		
13.128
					
Langlopende schulden
11 				
Schulden aan kredietinstellingen		
39.008 		
42.974
Overige schulden			
20.551 		
22.988
			
59.559 		
65.962
					
Kortlopende schulden
12 				
Schulden uit directe verzekeringen		
5.602 		
15.799
Overige schulden			
59.344 		
55.131
					
			
64.946 		
70.930
					
Overlopende passiva			
5.935 		
–
					
					
Totaal passiva			
1.171.601 		
1.127.249
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
bedragen x € 1.000
referentie		
2016		
2015					
					
Opbrengsten
				
Premieopbrengsten verzekeringen
13
72.127 		
63.996
Opbrengsten advies en distributie		
2.929 		
3.286
Opbrengsten uit beleggingen
14
36.410 		
39.866
Omzet Uitvaartfaciliteiten
15
44.546 		
45.041
Omzet Uitvaartzorg
16 		
69.410 		
65.907
					
Totaal opbrengsten			
225.422 		
218.096
					
Lasten					
Technische lasten
17
82.415 		
69.862
Verkoopkosten
18
9.900 		
6.755
Inkoopkosten
19
31.811 		
34.185
Personeelskosten
20
51.623 		
47.373
Afschrijvingen
21
13.286 		
10.253
Overige bedrijfskosten
22 		
29.819		
32.525
					
Totaal lasten			
218.854 		
200.953
					
Groepsresultaat uit gewone					
bedrijfsuitoefeningen voor rente en 					
belastingen			
6.568 		
17.143
					
Rentebaten		
41 		
58
Rentelasten			
4.329 		
2.945
					
Saldo rente			
(4.288)		
(2.887)
					
Groepsresultaat uit gewone			
2.280 		
14.256
bedrijfsuitoefening voor belastingen					
					
Belastingen groepsresultaat uit 					
gewone bedrijfsuitoefening
23 		
485 		
3.737
					
Groepsresultaat uit gewone					
bedrijfsuitoefening 			
1.795 		
10.519
					
Resultaat uit deelnemingen			
(356)		
(279)
					
Groepsresultaat na belastingen			
1.439 		
10.240
					
Aandeel derden na belastingen			
447 		
235
					
Resultaat na belastingen			
1.886 		
10.475
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Geconsolideerde jaarrekening 2016

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
bedragen x € 1.000
referentie		
2016		
2015					
					
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen		
2.280 		
14.256
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Aanpassingen voor:					
Mutatie verzekeringstechnische
voorzieningen
9
44.360 		
54.760
Mutatie overige voorzieningen
10
2.587 		
(4.156)
Mutatie acquisitiekosten
7
4.344		
2.853
Afschrijving bedrijfsmiddelen
21
13.286 		
10.253
Mutatie ongerealiseerde
beleggingsresultaten
3
(16.518)		
(18.716)
Mutatie overige vorderingen		
– 		
(250)
Mutatie in werkkapitaal		
(10.864)		
1.786
Overige mutaties
23		
(485)		
(3.737)
					
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		
36.710 		
42.793
					
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten					
Investeringen in:					
Immateriële vaste activa
1
– 		
(14.046)
Investering in vaste activa
2,6
(7.080)		
(9.879)
Desinvestering in vaste activa
2,6
758 		
Investeringen (en overname)
in overige financiële beleggingen
3
(134.244)		
(192.086)
Desinvesteringen in overige
financiële beleggingen
3		
102.477 		
169.101
					
Totaal kasstroom uit investeringsen beleggingsactiviteiten			
(38.089)		
(46.910)
					
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
					
Aflossing langlopende schulden
11		
(6.403)		
(6.459)
					
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		
(6.403)		
(6.459)
					
Mutatie liquide middelen			
(5.502)		
3.680
					
Saldo liquide middelen per 1-1			
42.104		
38.424
					
Saldo liquide middelen per 31-12			
36.602		
42.104
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Toelichting behorende tot de
geconsolideerde jaarrekening
Verslaggevende entiteit
Yarden Holding bv (groep) is op 4 mei 2001 opgericht, als resultaat van de fusie tussen AVVL en
NUVA. Yarden Holding bv is statutair gevestigd te
Almere, Transistorstraat 10, is een besloten vennootschap en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34155452. De onderneming is
een holdingmaatschappij; de voornaamste activiteiten van de groep bestaan uit uitoefening van het
uitvaartverzekeringsbedrijf alsmede het uitvoeren
van crematies en begrafenissen en het verzorgen
van een daarbij behorend dienstenpakket.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar
2016 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. De jaarrekening is ook opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn van de Jaarverslaggeving 605.
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten,
tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
De jaarrekening 2016 is opgemaakt door de
directie op 8 mei 2017.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde
opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Een in de balans opgenomen actief of verplichting
blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot
een belangrijke verandering in de economische
realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de
balans opgenomen indien een transactie ertoe
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s
met betrekking tot het actief of de verplichting
aan een derde zijn overgedragen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van
het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan
de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke
risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn
overgedragen aan de koper.

De jaarrekening is opgesteld vóór verwerking van
de resultaatbestemming De jaarrekening wordt
gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele
valuta is van de onderneming. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde
duizendtal.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de
mening van het management het meest kritisch
voor het weergeven van de financiële positie en
vereisen schattingen en veronderstellingen:
Toereikendheidstoetst (TRT)
De bepalingen voor de toereikendheidstoets zijn
opgenomen in de richtlijn jaarrekening (RJ 605).
De RJ stelt voor de huidige verslaggevingsopties te
handhaven in ontwerp-Richtlijn 605 en het tevens
mogelijk te maken de grondslagen van waardering
voor verzekeringsverplichtingen die vanuit de Richtlijn Solvabiliteit II zijn voorgeschreven te volgen,
voor zover niet strijdig met de wettelijke bepalingen voor financiële verslaggeving. Als gevolg hiervan krijgen verzekeraars de keuze om de waardering van verzekeringsverplichtingen ongewijzigd
voort te zetten danwel aan te laten sluiten op de
Richtlijn Solvabiliteit II.
Yarden heeft in boekjaar 2016 ervoor gekozen om
voor de waardering van verzekeringsverplichtingen
ten behoeve van de toereikenheidstoets aan te
sluiten bij de Solvency II-waarde. Bij dit uitgangspunt blijkt dat de voorzieningen van Yarden toereikend zijn.

Jaarverslag 2016

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. Het betreft de volgende herrubriceringen:
•		lopende rente en huur (2015: overige
vorderingen).
• 	overige overlopende activa (2015: overige
vorderingen).
• 	overige voorzieningen (2015: schulden uit
directe verzekeringen).
• overlopende passiva (2015: overige schulden).
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Grondslagen voor consolidatie
Consolidatiekring
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar dochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding
bestaat. Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen
waarin de onderneming (en/of een of meer van
haar dochtermaatschappijen) meer dan de helft
van de stemrechten in de algemene vergadering
kan uitoefenen, of meer dan de helft van de
bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze
een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële
instrumenten betrokken die potentiële stemrechten
bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend
dat ze daardoor de onderneming meer of minder
invloed verschaffen.
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Belangen die uitsluitend worden aangehouden om
ze te vervreemden, worden niet geconsolideerd
indien bij verwerving al het voornemen bestaat om
het belang af te stoten, de verkoop binnen een jaar
waarschijnlijk is en op overnamedatum (of binnen
een korte periode daarna) aan andere indicatoren
wordt voldaan. Deze belangen worden opgenomen
onder de vlottende activa, onder effecten ‘slechts
aangehouden om te vervreemden’.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de
consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend.
Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van
deze invloed.

Fusies en overnames
Een overname is een transactie waarbij de groep
de beschikkingsmacht verkrijgt over het vermogen
(activa en passiva) en de activiteiten van een overgenomen partij.
Overnames worden verwerkt op basis van de
purchase accounting-methode op de datum waarop
de zeggenschap overgaat naar de groep (de overnamedatum). De verkrijgingsprijs wordt daarbij
gesteld op het overeengekomen geldbedrag of

equivalent daarvan voor de verkrijging van de overgenomen partij, dan wel de reële waarde op overnamedatum van verstrekte andersoortige tegenprestaties. Direct aan de overname toerekenbare
transactiekosten worden ook opgenomen in de
verkrijgingsprijs. Bij uitgestelde betaling van de
koopsom wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de
contante waarde van de koopsom.
De identificeerbare activa en passiva van de overgenomen partij verwerkt de groep op de overnamedatum. Deze activa en passiva worden afzonderlijk
verwerkt tegen hun reële waarden, mits het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen naar de groep zullen vloeien (activa) dan wel
de afwikkeling zal resulteren in een uitstroom van
middelen die economische voordelen in zich bergen (passiva), en de kostprijs of reële waarde
ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Zie de grondslag onder het hoofd Immateriële vaste activa voor de verwerking van eventuele positieve
of negatieve goodwill die ontstaat bij de overname.
Een overeengekomen mogelijke aanpassing van de
verkrijgingsprijs die afhankelijk is gesteld van toekomstige gebeurtenissen wordt opgenomen in de
verkrijgingsprijs zodra de aanpassing waarschijnlijk is en het bedrag ervan betrouwbaar kan worden
bepaald. Een dergelijke aanpassing resulteert ook
in een aanpassing van de (positieve of negatieve)
goodwill met terugwerkende kracht.
Op 1 januari zijn De Gooische Uitvaartverzorging
U.A. (hierna GUV) en Vereniging Yarden op verenigingsniveau juridisch gefuseerd. Bij deze fusie,
waarbij GUV de verdwijnende rechtspersoon en
Vereniging Yarden de verkrijgende rechtspersoon
was, is het gehele vermogen van de verdwijnende
partij onder algemene titel overgegaan naar de
verkrijgende partij.
Door de fusiepartners is de keuze gemaakt om de
bestaande activiteiten van GUV in te brengen in de
Gooische Uitvaartverzorging (GUV) bv en deze als
zodanig herkenbaar en zelfstandig op de markt te
laten opereren.
Als gevolg van deze fusie is laatstgenoemde, zijnde
100%-deelneming van Yarden Holding bv, in de
geconsolideerde jaarrekening 2016 verwerkt.
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Consolidatiemethode
De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens uniforme grondslagen van
waardering en resultaatbepaling van de groep.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, schulden, vorderingen
en transacties geëlimineerd. Tevens zijn de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaatschappijen geëlimineerd voor zover de resultaten
niet door transacties met derden buiten de groep
zijn gerealiseerd en er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Bij een transactie
waarbij de rechtspersoon een niet 100%-belang
heeft in de verkopende groepsmaatschappij, wordt
de eliminatie uit het groepsresultaat pro rata toegerekend aan het minderheidsbelang op basis van
het aandeel van de minderheid in de verkopende
groepsmaatschappij.
De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden
afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht binnen het
groepsvermogen. Indien de aan het minderheidsbelang van derden toerekenbare verliezen het
minderheidsbelang in het eigen vermogen van de
geconsolideerde maatschappij overtreffen, dan
wordt het verschil, alsmede eventuele verdere
verliezen, volledig ten laste van de meerderheidsaandeelhouder gebracht, tenzij en voor zover de
minderheidsaandeelhouder de verplichting heeft,
en in staat is, om die verliezen voor zijn rekening
te nemen. Het aandeel van derden in het resultaat
wordt afzonderlijk als laatste post in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt.

Transacties in vreemde valuta’s
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in
de betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende
wisselkoers op de transactiedatum.
In vreemde valuta’s luidende monetaire activa en
verplichtingen worden op balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum
geldende wisselkoersen. Valutakoersverschillen die
voortkomen uit de afwikkeling van monetaire posten, dan wel voortkomen uit de omrekening van
monetaire posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode
dat zij zich voordoen. Uitgezonderd hiervan zijn
koersverschillen op monetaire posten die deel
uitmaken van de netto-investering in een bedrijfsuitoefening in het buitenland (zie hierna).

Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische kostprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de
geldende wisselkoersen op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen actuele waarde worden opgenomen,
worden naar euro’s omgerekend tegen de wisselkoersen op het moment waarop de actuele waarde
wordt bepaald. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als onderdeel van de
herwaarderingsreserve rechtstreeks in het eigen
vermogen verwerkt.

Activa
Vaste activa
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in
aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende
categorieën financiële instrumenten opgenomen:
handelsportefeuille (financiële activa en financiële
verplichtingen), gekochte leningen en obligaties,
verstrekte leningen en overige vorderingen, investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, overige
financiële verplichtingen en derivaten.
In financiële en niet-financiële contracten kunnen
afspraken zijn gemaakt die voldoen aan de definitie
van derivaten. Een dergelijke afspraak wordt afgescheiden van het basiscontract en als derivaat verwerkt als zijn economische kenmerken en risico’s
niet nauw verbonden zijn met die van het basiscontract, een afzonderlijk instrument met dezelfde
voorwaarden zou voldoen aan de definitie van een
derivaat en het samengestelde instrument niet
wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening.
In contracten besloten financiële instrumenten die
niet worden gescheiden van het basiscontract,
worden verwerkt in overeenstemming met het
basiscontract.
Van het basiscontract gescheiden derivaten worden, in overeenstemming met de waarderingsgrondslag voor derivaten waarop geen kostprijs
hedge accounting wordt toegepast, gewaardeerd
tegen kostprijs of lagere reële waarde.
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Activa

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio
en de direct toerekenbare transactiekosten in de
eerste opname worden meegenomen. Indien echter
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering
worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst- en verliesrekening.

zekerheid ontvangen cash collateral wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Valutatermijncontracten afgesloten ter afdekking
van monetaire en niet-monetaire activa en passiva
in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen reële
waarde waarbij de waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening worden verwerkt.

Gekochte leningen en obligaties
Gekochte leningen en obligaties waarvan de onderneming de intentie heeft deze tot het einde van de
looptijd aan te houden, en hiertoe ook in staat is,
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen.

Beleggingen in eigen-vermogensinstrumenten
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Beleggingen in beursgenoteerde, niet-beursgenoteerde aandelen en participaties in vastrentende
fondsbeleggingen worden na de eerste opname
gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen, inclusief valutaresultaten, worden direct in
het resultaat verantwoord.
Participaties in vastgoedfondsbeleggingen worden
na de eerste opname gewaardeerd op basis van de
laatst beschikbare financiële rapportages. Waardeveranderingen worden direct in het resultaat verantwoord.
Dividenden worden in de winst- en verliesrekening
verantwoord op het moment dat deze betaalbaar
zijn gesteld.

Derivaten
Na eerste waardering worden interest rate swaps
gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde,
tenzij hedge-accounting volgens het kostprijs
hedgemodel wordt toegepast. Financiële instrumenten kunnen tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) bevatten.
Deze derivaten worden door de onderneming niet
gesepareerd van het basiscontract en derhalve in
overeenstemming met het basiscontract verwerkt
indien de in contracten besloten derivaten nauw
verbonden zijn met het basis contract. De als

De vennootschap heeft een aantal interest rate
swaps afgesloten. De interest rate swaps voortvloeiend uit ALM-studies, waarbij de vennootschap
vaste rente ontvangt en variabele rente betaalt, zijn
niet in een hedgerelatie toegepast. De resterende
interest rate swaps zijn wel via een hedgerelatie
toegepast.

Overlopende acquisitiekosten
De overlopende acquisitiekosten bestaan uit de
kosten die samenhangen met het sluiten van verzekeringsovereenkomsten waarvoor meerdere jaren
premie wordt betaald. Zij worden gewaardeerd
tegen historische kostprijs verminderd met een
lineaire afschrijving over twintig jaar. Als uit de
jaarlijkse impairmenttest blijkt dat de geactiveerde
acquisitiekosten niet meer kunnen worden gedragen door de toekomstige verwachte opbrengsten
wordt het niet terug te verdienen deel in een keer
ten laste van het resultaat gebracht.

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin de onderneming de
zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers
(joint ventures) uitoefent, worden gewaardeerd volgens dezelfde methode.

Dividend
Dividenden worden verantwoord in de periode
waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten
worden verantwoord in de periode waartoe zij
behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele
winsten of verliezen worden verantwoord onder
financiële baten en lasten.

Bijzondere waardeverminderingen
financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd
tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in
de winst- en verliesrekening of (2) geamortiseerde
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kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er
objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.
Een financieel actief wordt geacht onderhevig te
zijn aan een bijzondere waardevermindering indien
er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste
opname van het actief zich een gebeurtenis heeft
voorgedaan die een negatief effect heeft op de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en
waarvan een betrouwbare schatting kan worden
gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa
onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betalingen door
een debiteur, herstructurering van een aan de
onderneming toekomend bedrag onder voorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben
overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan en het verdwijnen van een
actieve markt voor een bepaald effect.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de
onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van
specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze
individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit
door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische
trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van
het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het
tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en
de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten
worden bijgesteld als de ondernemingsleiding van
oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk
is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel
lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met
betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als
het verschil tussen de boekwaarde en de contante
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen,
gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve
rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Rente op het aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met
de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de
(geamortiseerde) kostprijs van de beleggingen in
effecten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, met verwerking van waardewijzigingen in
het eigen vermogen, worden direct ten laste van de
winst- en verliesrekening verantwoord.
Als in een latere periode de waarde van het actief,
onderhevig aan een bijzondere waardevermindering stijgt en het herstel objectief in verband kan
worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van
het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht
of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden
toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen
leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de
toerekening aan het actief op betrouwbare wijze
kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan
aan de voorwaarden voor activering worden de
uitgaven verantwoord als kosten in de winst- en
verliesrekening.
De grondslagen voor de vaststelling en verwerking
van bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen onder het hoofd Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.
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Activa

Goodwill
De goodwill betreft goodwill die van derden is verkregen bij acquisitie van deelnemingen en activapassivatransacties. De goodwill wordt bepaald als
het verschil tussen de overnameprijs en de netto
vermogenswaarde van de deelneming of activapassivatransactie op het moment van overname.
Over de goodwill wordt lineair afgeschreven op
basis van de geschatte economische levensduur.
Duurzame waardeverminderingen worden bij de
waardering in aanmerking genomen en worden
direct ten laste van het resultaat gebracht. De
gemiddelde economische levensduur van goodwill
is vastgesteld op tien jaar.

Value of new Business Acquired (VOBA)
De VOBA betreft het verschil dat is ontstaan bij de
overname van een verzekeringsportefeuille, tussen
de berekende reële waarde van de technische voorziening en de waarde van deze technische voorziening volgens de grondslagen van de vennootschap.
Dit representeert de toekomstige winstmarge van
de aangekochte portefeuille. De VOBA wordt afgeschreven in twintig jaar op basis van de looptijd
van de aanwezige verzekeringscontracten op acquisitiedatum.
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Materiële vaste activa
Terreinen, gebouwen, machines en
installaties
De bedrijfsterreinen en -gebouwen, machines en
installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs is gelijk aan de verkrijgingprijs en de bijkomende kosten Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de
gebruiksduur van het object verlengen.

Voor bedrijfsterreinen en -gebouwen in eigen
beheer worden er driejaarlijkse taxaties uitgevoerd,
met uitzondering van bijzondere gebeurtenissen
zoals ingrijpende verbouwingen en/of renovaties.
Voor bedrijfsterreinen en -gebouwen die aangehouden worden als beleggingsobject vinden jaarlijkse
taxaties plaats.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
				
In jaren
Columbarium	40
Erfpacht (30 jaar)	
30
Erfpacht (50 jaar)	
50
Gebouwen
	
40
Grond
	
n.v.t.
Crematieovens
	
15
Terreinverbetering	
40

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Onder de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn inventaris, ict-apparatuur en -programmatuur en vervoermiddelen opgenomen. Deze zijn gewaardeerd
tegen historische kostprijs verminderd met een
op de verwachte levensduur gebaseerde lineaire
afschrijving. Voor inventaris en vervoermiddelen is
de economische levensduur bepaald op vijf jaar,
voor ict-apparatuur en software aangeschaft voor
1 januari 2015 geldt een afschrijvingstermijn drie
jaar. Voor ict-apparatuur aangeschaft na 31 december 2014 geldt een afschrijvingstermijn van vier
jaar.

Financiële vaste activa
Deelnemingen met invloed van betekenis

Er wordt afgeschreven vanaf het moment dat het
actief beschikbaar is voor beoogd gebruik.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het
zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor
benodigde informatie niet kan worden verkregen,
wordt de deelneming gewaardeerd volgens het
zichtbaar eigen vermogen.

Bij de bepaling van het af te schrijven bedrag
wordt (indien van toepassing), rekening gehouden
met de restwaarde.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd.

Jaarlijks wordt de boekwaarde van de afzonderlijke
gebouwen vergeleken met de taxaties van een
gecertificeerd externe taxatiebureau.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief
of een passief overdraagt aan een deelneming die
vervolgens op de vermogensmutatiemethode wordt
gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het rela-
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tieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatsbepaling).
Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van
vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt.
Resultaten op transacties waarbij overdracht van
activa en passiva tussen de onderneming en haar
deelnemingen en tussen deelnemingen onderling
heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor
zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden
beschouwd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Bij deze
waardering worden ook langlopende vorderingen
op de deelnemingen meegenomen die feitelijk
moeten worden gezien als onderdeel van de netto
investering. Dit betreft met name leningen waarvan
de afwikkeling in de nabije toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is. Een aandeel in de
winst van de deelneming in latere jaren wordt pas
verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Wanneer
de onderneming echter geheel of ten dele garant
staat voor de schulden van een deelneming, dan
wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming
(voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling
van haar schulden, wordt een voorziening gevormd
ter grootte van de verwachte betalingen door de
onderneming ten behoeve van de deelneming.

Deelnemingen zonder invloed van
betekenis
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde.
Indien sprake is van een stellig voornemen tot
afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. Indien de
onderneming een actief of een passief overdraagt
aan een deelneming die wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt de winst of
het verlies voortvloeiend uit deze overdracht direct
en volledig in de geconsolideerde winst- en verliesrekening verwerkt, tenzij de winst op de overdracht
in wezen niet is gerealiseerd.

Samenwerkingsverbanden
Deelnemingen waarin de onderneming de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent (joint ventures), worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode op basis
van de nettovermogenswaarde.

In geval van samenwerking door het gezamenlijk
uitvoeren van activiteiten waarbij iedere deelnemer
zelf de uitsluitende zeggenschap over die activa
houdt, verwerkt de onderneming de activa waar zij
zeggenschap over heeft evenals de zelf aangegane
verplichtingen, zelf gemaakte kosten en het aandeel in het resultaat op verkopen en/of dienstverlening door de joint venture.
In geval van samenwerking door het gezamenlijk
uitvoeren van activiteiten gebruikmakend van
activa waarover de deelnemers gezamenlijk zeggenschap hebben, verwerkt de onderneming de
gemeenschappelijke activa, verplichtingen, kosten
en opbrengsten proportioneel.
Bij inbreng in of verkoop van activa door de vennootschap aan een joint venture, verantwoordt de
vennootschap dat deel van het resultaat in de
winst- en verliesrekening dat correspondeert met
het relatieve belang van de andere deelnemers in
de joint venture. Er wordt geen resultaat verantwoord als de door de deelnemers ingebrachte nietmonetaire activa ongeveer aan elkaar gelijk zijn
wat betreft aard, gebruik (in dezelfde bedrijfsactiviteit) en reële waarde. Eventuele niet verantwoorde
resultaten worden in mindering gebracht op de
nettovermogenswaarde van de joint venture. Eventuele verliezen op vlottende activa of bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa verantwoordt de onderneming daarentegen direct en
volledig.
Bij verkoop van activa door de joint venture aan de
vennootschap verantwoordt de vennootschap het
aandeel in de winst of verlies van de joint venture
op die verkoop pas in de winst- en verliesrekening
als het betreffende actief is (door)verkocht aan een
derde. Als echter sprake is van een verlies op vlottende activa of een bijzondere waardevermindering
van vaste activa neemt de vennootschap zijn aandeel in dit verlies direct.

Overige financiële vaste activa
Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen
worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde,
vermeerderd met direct toerekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd
met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor de overige financiële vaste
activa zijn verder opgenomen onder het hoofd
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Activa

Financiële instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode
waarin zij betaalbaar worden gesteld. Dividenden
van deelnemingen die worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs, worden verantwoord als opbrengst uit deelnemingen (onder de financiële
baten).
De onder de financiële vaste activa opgenomen
obligaties (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd)
die niet behoren tot een handelsportefeuille en die
worden aangehouden tot het einde van de looptijd,
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Bijzondere waardeverminderingen
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Voor materiële en immateriële vaste activa wordt
op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde
is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel
actief wordt de realiseerbare waarde bepaald van
de kasstroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een
kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingverlies verantwoord voor het verschil
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst toegerekend aan
goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel restant verlies
wordt toegerekend aan de andere activa van de
eenheid naar rato van hun boekwaarden.

schattingen bij het bepalen van de realiseerbare
waarde sinds de verantwoording van het laatste
bijzonder waardeverminderingverlies. In dat geval
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de
boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Een bijzonder waardeverminderingverlies voor
goodwill wordt niet teruggenomen in een volgende
periode tenzij het eerdere bijzonder waardeverminderingverlies was veroorzaakt door een specifieke
externe gebeurtenis van buitengewone aard die
naar verwachting niet opnieuw zal plaatsvinden,
en er sprake is van opvolgende externe gebeurtenissen die het effect van de eerdere gebeurtenis
weer omkeren.
In afwijking van datgene wat hiervoor is gesteld,
wordt op iedere balansdatum de realiseerbare
waarde bepaald voor de volgende activa (ongeacht
of sprake is van aanwijzingen voor een bijzondere
waardevermindering):
•		immateriële vaste activa die nog niet in gebruik
zijn genomen.
•		immateriële vaste activa die worden afgeschreven over een levensduur van meer dan twintig
jaar (gerekend vanaf het moment van ingebruikname).

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden
gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
opbrengstwaarde.

Overige activa
Voorraden

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of
er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingverlies is
verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig
is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid)
geschat.

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of
lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd
met overige kosten om de voorraden op hun huidige
plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden
maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog
te maken kosten.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder
waardeverminderingverlies vindt alleen plaats als
sprake is van een wijziging van de gehanteerde

Voorraadbestanddelen die niet onderling uitwisselbaar zijn, worden gewaardeerd op basis van individuele specifieke kosten. Goederen die zijn gepro-
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duceerd voor een specifiek project, worden gewaardeerd op basis van individuele specifieke kosten.
De voorraden betreffen kledingvoorraad en producten ten behoeve van de operatie.

•	waarvan een betrouwbare schatting kan worden
gemaakt en;
•	het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Vorderingen en effecten

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk
zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden
vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt
de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.

De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd
Financiële instrumenten.
Vorderingen op debiteuren worden bepaald op
basis van het openstaand saldo per 31 december
en gecorrigeerd met een vastgesteld percentage
voor oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Overlopende activa
Vorderingen op derden niet-zijnde debiteuren
worden gewaardeerd op basis van de aanwezige
waarde per 31 december. Onder deze post valt
te vorderen vennootschapsbelasting, overlopende
rente, overlopende activa en overige vorderingen.

Passiva
Groepsvermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd
onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering
op het eigen vermogen gebracht na aftrek van
eventueel hiermee verband houdend voordeel uit
hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd
onder schulden. Rentebaten en -lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de
winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of
opbrengsten.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen
wanneer er sprake is van:
•	een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in
het verleden;

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorzieningen voor verzekeringsplichtigen
Voor de waardering van de voorziening voor verzekeringsverplichtingen wordt gebruikgemaakt van de
tariefgrondslagen zoals deze bij het aangaan van
het contract zijn overeengekomen. De voorziening
wordt actuarieel per polis berekend als het verschil
tussen de contante waarde van de uitvaartverplichtingen vermeerderd met de toekomstige administratiekosten en de contante waarde van de batenpremies. De batenpremies zijn gelijk aan de nettopremies vermeerderd met de in de brutopremies
begrepen opslag voor de administratiekosten na
afloop van de premiebetaling. De negatieve voorziening wordt op nul gesteld.
Voor de voorziening verzekeringsverplichtingen
wordt jaarlijks een toereikendheidstoets (TRT) uitgevoerd. De bepalingen voor de toereikendheidstoets zijn opgenomen in de richtlijn jaarrekening
(RJ 605). De RJ stelt voor de huidige verslaggevingsopties te handhaven in ontwerp-Richtlijn 605
en het tevens mogelijk te maken de grondslagen
van waardering voor verzekeringsverplichtingen die
vanuit de Richtlijn Solvabiliteit II zijn voorgeschreven te volgen, voor zover niet strijdig met de wettelijke bepalingen voor financiële verslaggeving. Als
gevolg hiervan krijgen verzekeraars de keuze om de
waardering van verzekeringsverplichtingen ongewijzigd voort te zetten danwel aan te laten sluiten op
de Richtlijn Solvabiliteit II.
Yarden heeft in boekjaar 2016 ervoor gekozen om
voor de waardering van verzekeringsverplichtingen
ten behoeve van de toereikenheidstoets aan te
sluiten bij de Solvency II-waarde. Bij dit uitgangspunt blijkt dat de voorzieningen van Yarden toereikend zijn.
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Passiva

Bij de te toetsen voorziening verzekeringsverplichtingen zijn ook de geactiveerde eerste kosten en
goodwill betrokken. Tot vorig jaar werd bij deze
toereikendheidstoets rekening gehouden met de
risicovrije rentetermijnstructuur (SI-curve) per
31-12-2015 zoals deze door de DNB gepubliceerd
werd. In 2016 is aangesloten bij de Solvency II
waardering waarbij de door EIOPA gepubliceerde
rentetermijnstructuur (SII) is gebruikt. Daarnaast
zijn gedurende 2016 een aantal assumptiewijzigingen doorgevoerd onder andere naar aanleiding van
een validatie in het kader van Solvency II wet- en
regelgeving. De belangrijkste wijziging per april
2016 is de overgang naar een methodiek waarbij
kosten worden vastgesteld op basis van een bedrag
per polis, bijstelling van de verwachte afkoopkansen en introductie van een tweedimensionale prognosetafel voor sterftekansen.
De voorziening verzekeringsverplichtingen is gebaseerd op de volgende grondslagen:
Unisekstafel die wordt afgeleid vanuit de overlevingstafels GBM/GBV 2000-2005, zonder leeftijdscorrectie voor de Uitvaart Naar Wens Verzekering
(YNV) en de Uitvaart Naar Wens Verzekering.

60
Unisekstafel die wordt afgeleid vanuit de overlevingstafels GBM/GBV 1985-1990, zonder leeftijdscorrectie voor overige producten.

Voor de administratiekostenvoorziening wordt jaarlijks een percentage van het huidige verzekerde
kapitaal voorzien.

Overige technische voorzieningen
Na de conversie van natura-pakketverzekeringen
naar natura-sommenverzekeringen heeft Yarden
aan polishouders van de oorspronkelijke naturapakketverzekeringen de mogelijkheid geboden om
bij overlijden een beroep te doen op de oorspronkelijke polisvoorwaarden. Binnen de technische
voorzieningen is voor deze mogelijkheid een voorziening getroffen.
De hoogte van de voorziening is bepaald op onder
meer de toekomstige uitvaartkosten, inflatie, de
overrente en de ervaring van de ingeschatte
gebruikkans van 73% (2015: 70%). De voorziening
is post voor post berekend en contant gemaakt
met de rekenrente die ook voor de technische voorzieningen is toegepast.

Voorziening voor latente belastingverplichtingen
De voorziening voor belastingen heeft betrekking
op de verschillen tussen commerciële en fiscale
waardering van activa en passiva, berekend tegen
het van toepassing zijnde tarief op het moment
van de verwachte belastingbetaling. Bij de bepaling
van de latentie is een tarief van 25% gehanteerd
(2015: 25%).

Voor de NorthWest-portefeuille wordt een andere
Unisekstafel gehanteerd. Deze wordt afgeleid vanuit de overlevingstafels GBM/GBV 1995-2000 met
leeftijdscorrectie van -2 voor zowel mannen als
vrouwen.

Schulden

Als regel wordt bij de vaste verzekeringen uitgegaan van een rekenrente van 4% voor verzekeringen die zijn ingegaan vóór het jaar 2000. Vanaf
ingangsdatum 1 januari 2000 wordt uitgegaan van
een rekenrente van 3%.

Depositoverplichtingen

Voor de producten met een overrente (winst-)deling
geldt een gelijke rekenrente voor zowel de premiebetalende als premievrije periode, die afhankelijk
is van de ingangsdatum:
Voor verzekeringen ingegaan vóór 1-1-1975:
rekenrente = 4%
Voor verzekeringen ingegaan vanaf 1-1-1975 en
vóór 1-1-1995: rekenrente = 3%
Voor verzekeringen ingegaan vanaf 1-1-1995:
rekenrente = 2%

Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Depositoverplichtingen betreffen stortingen van
leden die bij overlijden in mindering zullen worden
gebracht op de kosten van de uitvaart. Deze stortingen worden verhoogd met rentebijschrijvingen.
De rentevergoeding wordt jaarlijks vastgesteld.
Voor 2016 was deze vergoeding 0,70% (2015:
1,05%).

Negatieve goodwill
Vanuit prudentie en in lijn met de richtlijnen voor
de verslaggeving (RJ) heeft Yarden Uitvaartverzekeringen nv een reservering gedaan in de vorm van
negatieve goodwill. De negatieve goodwill wordt
aangewend om eventueel toekomstige overlijdensen uitvaartkosten (claims) van overgenomen portefeuilles na overnamedatum te kunnen financieren.
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Yarden Uitvaartverzekeringen verwacht dat eventuele negatieve effecten die voortvloeien uit de overname van de NorthWest-portefeuille binnen drie
jaar bekend zijn en ten laste van deze negatieve
goodwill zullen worden gebracht. In 2016 zijn geen
negatieve effecten bekend geworden. Dit heeft
Yarden doen besluiten om de termijn van vrijval
van de negatieve goodwill te verkorten naar (maximaal) twee jaar.

Kortlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Opbrengstverantwoording

betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog
moeten worden gemaakt om de dienstverlening
te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden
bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot
dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot
het bedrag van de kosten van de dienstverlening
die worden gedekt door de opbrengsten.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten
worden in de winst- en verliesrekening als nettoomzet opgenomen naar rato van het stadium
van voltooiing van de transactie op verslagdatum.
Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de
hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden
opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding,
na aftrek van retouren en tegemoetkomingen, handels- en volumekortingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s
en voordelen van eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van de opbrengsten op
betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning
van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is,
de hiermee verband houdende kosten of eventuele
retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat en er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen.
De overdracht van risico’s en voordelen varieert
naar gelang de voorwaarden van de betreffende
verkoopovereenkomst. Voor de verkoop van producten vindt de overdracht doorgaans plaats op het
moment dat het product aankomt bij de klant.

Premieopbrengsten Verzekeringen
Hieronder worden verstaan de aan de verzekerden
in rekening gebrachte bruto premies en koopsommen.

Opbrengsten advies en distributie
Hieronder worden verantwoord de in rekening
gebrachte advies- en distributiekosten bij het
afsluiten van een verzekering.

Opbrengsten uit beleggingen
Onder opbrengsten uit beleggingen worden
verantwoord:
•	dividend op aandelen, inclusief dividenden
verkregen in de vorm van aandelen.
• interest obligaties.
• interest op leningen.
• overige rentebaten.
• valutaresultaten.
• resultaat derivaten.
• gerealiseerde resultaten op effecten.
• ongerealiseerde resultaten op effecten.

Diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden
opgenomen in de netto omzet tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding,
na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden
in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare
wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht

Omzet uitvaartfaciliteiten
Hieronder worden de vergoedingen verantwoord
voor gebruik van crematoria, uitvaartcentra en
begraafplaatsen. Deze diensten worden overwegend aan uitvaartondernemingen in rekening
gebracht, waarvan een deel bij Yarden Uitvaartzorg. Deze omzet wordt in de geconsolideerde
jaarrekening van Yarden Holding geëlimineerd.
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Huuropbrengsten
Huuropbrengsten uit vastgoed worden lineair in de
winst- en verliesrekening opgenomen op basis van
de duur van de huurovereenkomst. Vergoedingen
ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de totale
huuropbrengsten verwerkt.

Omzet Uitvaartzorg
Hieronder worden de in rekening gebrachte diensten verantwoord voor het verzorgen van uitvaarten
aan particulieren en uitvaartverzekeraars.
Binnen de omzet wordt een onderscheid gemaakt
tussen omzet eigen diensten en omzet verschotten.
Omzet eigen diensten betreft dienstverlening bij
het regelen van een begrafenis of crematie, leveren
van goederen betrekking hebbende op de begrafenis of crematie. De omzet verschotten betreft het
doorbelasten van goederen en diensten welke door
Yarden zijn ingekocht ten behoeve van een uitvaart.

Kostenverantwoording
Technische lasten
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Onder de technische lasten worden verantwoord:
• uitkering uit verzekering.
• toevoeging aan technische voorzieningen.

Verkoopkosten
De verkoopkosten betreffen de directe kosten van
de verkoopactiviteiten.

Inkoopkosten
De inkoopkosten betreffen de directe kosten gerelateerd aan verkoopactiviteiten.

Grondslagen personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in
de winst- en verliesrekening verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht
en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting
op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde
bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen,
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend
actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.
Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical leave, winstdelingen en bonussen worden
de verwachte lasten gedurende het dienstverband
in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding
ten gevolge van winstdelingen en bonusbetalingen

worden verantwoord indien de verplichting tot
betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór
balansdatum en een betrouwbare schatting van de
verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten
laste respectievelijk ten gunste van de winst- en
verliesrekening gebracht.
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen
rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid)
worden de verwachte lasten verantwoord in de
periode waarover deze beloning is verschuldigd.
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot
het in de toekomst doorbetalen van beloningen
wordt een voorziening opgenomen.
De verantwoorde verplichting betreft de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om
de desbetreffende verplichting op balansdatum af
te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op
contractuele afspraken met personeelsleden (CAO
en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten
laste respectievelijk ten gunste van de winst- en
verliesrekening gebracht.
Voor arbeidsongeschiktheidsrisico’s die zijn verzekerd, wordt een voorziening getroffen voor het in de
toekomst te betalen deel van de verzekeringspremie
dat rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele schadeverleden van de vennootschap. Als geen
betrouwbare schatting kan worden ge-maakt van de
omvang van het in de toekomst te betalen deel van
de verzekeringspremies dat rechtstreeks is toe te
rekenen aan het individuele schadeverleden van de
rechtspersoon, wordt geen voorziening opgenomen.

Pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te
verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan de pensioenuitvoerder verschuldigde
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn
van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
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Voor een op balansdatum bestaand overschot bij
de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht
heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat
het overschot naar de onderneming zal toevloeien
en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

koop klaar te maken, wordt in de vervaardigingsprijs
van een actief opgenomen indien de aan die
actiefpost verbonden toekomstige voordelen naar
verwachting voldoende groot zullen zijn om de
boekwaarde van die post inclusief de toegerekende
rente te dekken en deze economische voordelen voldoende betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Leasing

De rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over de specifiek voor de vervaardiging
opgenomen leningen, onder aftrek van eventueel
verkregen beleggingsopbrengsten met betrekking
tot tijdelijke belegging van de opgenomen leningen. Voor zover de vervaardiging wordt gefinancierd door leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van bepaalde activa kunnen worden toegerekend, wordt de te activeren rentepost berekend
door de gewogen rentevoet van die leningen te vermenigvuldigen met de uitgaven voor vervaardiging,
rekening houdend met de periode van de vervaardiging. Onder het bedrag van de uitgaven voor vervaardiging wordt verstaan de voor de vervaardiging
toegerekende bedragen, onder aftrek van ontvangen termijnbedragen van afnemers en uit hoofde
ontvangen overheidssubsidies en vergelijkbare
faciliteiten inzake de investering in de betreffende
actiefpost. Het bedrag van de berekende te activeren rente is niet hoger dan de werkelijk over die
periode verschuldigde rentekosten.

Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten
laste respectievelijk ten gunste van de winst- en
verliesrekening gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor
het patroon van de met het lease-object te verkrijgen voordelen. Vergoedingen die worden ontvangen
als stimulering voor het afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van
de leasekosten over de leaseperiode.

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten en rentelasten
en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode
waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Agio, disagio en aflossingspremies worden verantwoord als rentelast in de periode waartoe zij behoren. De toerekening van deze rentelast en de
rentevergoeding over de lening is de effectieve rente die in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt. In de balans is (per saldo) de amortisatiewaarde van de schuld(en) verwerkt. De nog niet in
de winst- en verliesrekening verwerkte bedragen
van het agio en de al in de winst- en verliesrekening verwerkte aflossingspremies worden verwerkt
als verhoging van de schuld(en) waarop ze betrekking hebben. De nog niet in de winst- en verliesrekening verwerkte bedragen van het disagio worden
verwerkt als verlaging van de schuld(en) waarop ze
betrekking hebben.
De meerkosten verbonden aan het gebruik van
meer dan gebruikelijk leverancierskrediet worden
als rentelast verantwoord.
Rente op schulden behorende bij een actief waarvoor noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd benodigd is om het gebruiksklaar of ver-

Indien het bedrag van de verwachte uiteindelijk te
activeren kosten van het kwalificerende actief uitstijgt boven de realiseerbare waarde, wordt een
bijzonder waardeverminderingsverlies verwerkt.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode
verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en
latente belastingen. De belastingen worden in de
winst- en verliesrekening opgenomen, behalve voor
zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen,
in welk geval de belasting in het eigen vermogenwordt verwerkt, of op overnames.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven
die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel
waartoe materieel al op verslagdatum is besloten,
en eventuele correcties op de over voorgaande
jaren verschuldigde belasting.
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Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen
ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van
tijdelijke verschillen.
Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een
voorziening latente belastingverplichtingen getroffen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet
gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt
een latente belastingvordering opgenomen, maar
uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in
de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen zijn
voor verrekening, respectievelijk compensatie.
Latente belastingvorderingen worden per iedere
verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het
niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee
samenhangende belastingvoordeel zal worden
gerealiseerd.
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Voor belastbare tijdelijke verschillen inzake groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige
eenheden, deelnemingen en joint ventures wordt
een latente belastingverplichting opgenomen tenzij
de onderneming in staat is het tijdstip van afloop
van het tijdelijke verschil te bepalen en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst niet zal aflopen.
Voor verrekenbare tijdelijke verschillen inzake
groepsmaatschappijen, buitenlandse niet-zelfstandige eenheden, deelnemingen en joint ventures
wordt een latente belastingvordering opgenomen
uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat het
tijdelijke verschil in de voorzienbare toekomst afloopt en er fiscale winst beschikbaar zal zijn ter
compensatie van het tijdelijk verschil.
De waardering van latente belastingverplichtingen
en latente belastingvorderingen wordt gebaseerd
op de fiscale gevolgen van de door de vennootschap op balansdatum voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen,
schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor het jaar 2016 is er sprake van een fiscale
eenheid vennootschapsbelasting voor alle bedrijven
binnen Yarden Holding behalve Van der Stappen
groep,Tempero bv, Begraafplaatsen en Crematorium Almere bv, Uitvaartcentrum Zwolle bv,

Mortuarium Beheer bv en Yarden-Eefting bv. De
belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk nietaftrekbare bedragen.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van
de groep in de resultaten van deze deelnemingen,
bepaald op basis van de grondslagen van de groep.
Resultaten op transacties, waarbij overdracht van
activa en passiva tussen de groep en de nietgeconsolideerde deelnemingen en tussen nietgeconsolideerde deelnemingen onderling heeft
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze
als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
De resultaten van deelnemingen die gedurende het
boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het
moment van afstoting verwerkt in het resultaat van
de groep.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van
de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse
valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking
van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen
voor de betreffende periodes.
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten
die worden verantwoord als reële-waardehedges of
kasstroomhedges worden in dezelfde categorie
ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte
balansposten. Kasstromen uit financiële derivaten
waarbij hedge-accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van het
instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de
hedge-accounting is beëindigd.
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Overige toelichting geconsolideerd
Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn, volgens
de methode van de integrale consolidatie, alle
maatschappijen begrepen waarin Yarden Holding
bv direct of indirect meer dan 50% van het totaal
aantal stemmen kan uitbrengen in de algemene
vergadering van aandeelhouders en die zijn te
beschouwen als groepsmaatschappijen. De deelnemingen waarover gezamenlijk met derden de
zeggenschap wordt uitgeoefend, worden proportioneel geconsolideerd.

Lijst van kapitaalbelangen
De kapitaalbelangen kunnen worden verdeeld naar
groepsmaatschappijen en deelnemingen.
De groepsmaatschappijen betreffen op 31 december 2016 de volgende rechtspersonen (tenzij
anders vermeld betreft het een 100% belang):
•		 Yarden Uitvaartverzekeringen nv, Almere.
•		 Yarden Depositofonds bv, Almere.
•		 Yarden Vastgoed bv, Almere.
•		 Yarden Vastgoed II bv, Almere.
•		 Yarden Uitvaartfaciliteiten bv, Almere.
•		 Yarden Uitvaartzorg bv, Almere.
•		 Yarden Franchise bv, Almere.
•		Gooische Uitvaartverzorging (GUV) bv,
Hilversum.
•		Tempero bv, Rotterdam (100% eigenaar van
CVU Uitvaartzorg bv).
•		Van der Stappen Uitvaartverzorging bv,
Geldrop (75%).
•		Begraafplaatsen en Crematorium Almere bv,
Almere (50%).
•		 Uitvaartcentrum Zwolle bv, Zwolle (50%).
•		 Yarden-Eefting bv, Almere (50%).
•		 Mortuarium Beheer bv, Oosterbeek (25%).
•		 Jelsumerhof Beheer bv, Leeuwarden (25%).
Yarden Holding bv te Almere staat aan het hoofd
van de groep en consolideert de financiële gegevens van de groep in haar geconsolideerde jaarrekening.
Rekening houdend met beperkte omvang worden
de volgende minderheidsdeelnemingen niet
geconsolideerd zoals bedoeld in artikel 2:407
lid 1 BW:
•
•

Mortuarium Beheer bv, Oosterbeek (25%).
Jelsumerhof Beheer bv, Leeuwarden (25%).
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Risicoparagraaf
Risicobereidheid
De Vereniging Yarden is eigenaar van Yarden en
heeft geen winstoogmerk. Vanuit deze optiek
hoeft Yarden geen risico’s te nemen om winstgevend te zijn. Bovendien wil Yarden zekerheid
hebben dat zij haar verplichtingen kan nakomen.
De risicobereidheid van Yarden is laag en wordt
jaarlijks met de Raad van Commissarissen geëvalueerd. De volgende onderdelen kenmerken de
risicobereidheid:
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• de interne kapitaalvereiste, berekend op basis
van de UFR-curve. Deze lag in 2016 circa 50%
boven de wettelijk vereiste kapitaalvereiste.
• het minimaliseren van het verlies als gevolg van
een mismatch tussen beleggingen en verplichtingen.
• het klantbelang staat voorop bij productontwikkeling, productspecificaties en klantcontact. Yarden mijdt of beheerst situaties die
een negatieve impact kunnen hebben op de
reputatie en producten die worden verkocht.
• Yarden werkt alleen samen met betrouwbare
en veelal gecertificeerde partijen.
De verzekeringsportefeuille van Yarden bestaat
grotendeels uit natura-sommenverzekeringen.
Al deze polissen komen tot uitkering op het
moment van overlijden.
Met de introductie van de Mijn Laatste Wensen
uitvaartverzekering in september 2016 wordt ook
de mogelijkheid geboden een vrij te besteden
kapitaalsuitkering van maximaal 50% uit te keren
in geval de verzekerde terminaal ziek is.

Daarnaast worden alle polissen stuk voor stuk
doorgerekend waarbij specifieke eigenschappen
van verzekerden worden meegenomen (bijvoorbeeld leeftijd, verzekerd kapitaal en in geval van
boekwaardebalans de specifieke tariefgrondslagen).
Hoewel de portefeuille hoofdzakelijk bestaat uit
soortgelijke verzekeringen, ziet Yarden geen grote
concentratie van verzekeringsrisico’s.
In de volgende paragraaf wordt aan de hand van
het Solvency II-kapitaalvereiste een gedetailleerd
overzicht gegeven van de risico’s, waaronder de
verzekeringstechnische.

Solvency II
De implementatie van het Solvency II-regime heeft
binnen Yarden effect gehad op het valideren van
modellen en de aandacht voor de risico’s. Hierdoor is er meer inzicht in de risico’s verkregen.
De implementatie heeft geleid tot extra bedrijfskosten, zowel eenmalig als doorlopend.
Yarden is gevoelig voor een aantal risico’s, welke
zijn weerslag vindt in de opbouw van het vereiste
vermogen. De risico’s die Yarden loopt, zijn in
hoofdlijnen te verdelen in marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s. In onderstaande tabel
wordt ultimo 2016 de verdeling weergegeven.
Hierbij wordt de solvabiliteit gepresenteerd voor
zowel de verzekeraar (solo) als voor de totale
groep (Holding).
Deze risico’s leiden tot de volgende opbouw van
het vereiste vermogen:
Solo

Holding

Vanuit risico-oogpunt wordt de gehele verzekeringsportefeuille als één homogene risicogroep
beschouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met
specifieke eigenschappen van polissen. Zo wordt
voor de polissen met winstdeling een aparte
winstdelingvoorziening berekend. Daarnaast zijn
er polissen met bijzondere rechten. Hiervoor
wordt ook een aparte extra voorziening berekend.

Risk
Markt
Tegenpartij
Verzekeringstechnisch
Diversificatie

73.836
5.147
176.843
(46.242)

92.746
7.106
176.843
(55.145)

Basic SCR
Operationeel
Verlies abs. Belasting

209.584
3.329
(53.228)

221.550
3.329
(56.220)

De overige kenmerken van de verzekeringen zijn
vergelijkbaar voor wat betreft de risicokenmerken.
Waarbij er op dit moment geen indicaties zijn dat
het patroon van schadeafwikkeling, risicoprofiel
van verzekeringnemers, producteigenschappen en
toekomstige beheeractiviteiten verschillend zijn.

SCR

159.685

168.659

Eigen Vermogen
Ratio

228.331
143%

268.719
159%

39.921

42.165

MCR
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Een nadere detaillering van de risico’s geeft het volgende beeld:
SCR Market Risk Solo
73.836

SCR Market Risk Holding
92.746

SCR Life Solo
176.843

SCR Life Holding
176.843

Interest
48.396

Interest
48.893

Mortality
43.277

Mortality
43.277

Equily
24.030

Equily
24.030

Longevity
0

Longevity
0

Property
1.550

Property
26.133

Disability
0

Disability
0

Credit spread
7.888

Credit spread
7.888

Lapse
111.338

Lapse
111.338

Currency
9.772

Currency
9.772

Expence
77.282

Expence
77.282

Concentration
0

Concentration
0

Revision
0

Revision
0

Diversification
-17.799

Diversification
-23.97

Catastrophe
6.183

Catastrophe
6.183

Diversification
-61.237

Diversification
-61.237

Het risicokapitaal van Yarden wordt bepaald door
de verzekeringstechnische risico’s. Deze zijn
geconcentreerd in verval (lapse) en kosten
(expense). Dit wordt veroorzaakt door de lange
looptijden van de verzekeringen. Het risico van
afwijkende kosten (inclusief inflatie) in de toekomst neemt daardoor snel toe, zeker bij de huidige lage rentestanden. Verdiscontering heeft hier
slechts een relatief beperkt effect. Voor verval
geldt specifiek dat massaal verval, waarbij een
groot deel van de portefeuille wordt verondersteld
af te kopen, de grootste impact heeft. Alleen
polissen met een negatieve impact voor Yarden
worden hierin meegenomen.
Yarden maakt periodiek een risicoanalyse en de
belangrijkste risico’s worden vertaald in stressscenario’s. Deze scenario’s worden in de jaarlijkse
Own Risk Solvency Assessment (ORSA) berekend.
Op basis van de ORSA 2016 is bepaald dat een
nieuwe kredietcrisis waarbij de rente, de bedrijfsobligaties en de aandelen sterk dalen en de staatswapspread uitloopt, de meeste impact heeft.
1)

Door de aanwezige buffer en de mogelijke herstelmaatregelen zal dit naar verwachting niet leiden
tot een onderschrijding van de wettelijke solvabiliteit. Het risico van een kredietcrisis wordt beheerst door samen met de fiduciair vermogensbeheerder en de Beleggingscommissie van Yarden
Uitvaartverzekeringen de ontwikkelingen in de
markt nauwgezet te volgen en te interveniëren
wanneer dat nodig is.
In het kapitaalbeleid van Yarden is onderbouwd
dat de Solvency II-opbouw voor het vereiste vermogen voor het grootste deel passend is. Enkele
onderdelen van het vereiste vermogen raken uitvaartverzekeraars echter onevenredig zwaar. Het
betreft het vereiste vermogen voor een (mass)
lapse-schok en de hoogte van de risicomarge.
Hierdoor wordt de aanwezige solvabiliteit onder
Solvency II voor Yarden sterk verlaagd in vergelijking met het Solvency II Basic-regime waar een
voor Yarden meer passende1) (mass) lapse-schok
en risicomarge geldt.

Solvency II Basic-regime: een mass lapse schok van 20% en risicomarge van 4%, t.o.v. mass lapse schok van 40% en risico-

marge van 6% onder Solvency II.
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Aanwezige en vereiste solvabiliteit
De aanwezige solvabiliteit per ultimo 2016 bedroeg 143% voor Yarden Uitvaartverzekeringen en
voor Yarden Holding 159%. Yarden kende ten tijde
van het opmaken van de jaarrekening een normniveau van 150% voor Yarden Uitvaartverzekeringen. Dit normniveau is bepaald op basis van de
ORSA 2015. De ORSA 2016 is eind 2016 afgerond
en zal leiden tot een herijking van het normniveau
en actualisering van het kapitaalbeleid. Volgens het
vigerende kapitaalbeleid worden er bij een onderschrijding van het normniveau maatregelen
genomen om de solvabiliteit voor het verzekeringsbedrijf boven dit normniveau te brengen. Direct
nadat de definitieve solvabiliteit ultimo 2016
bekend werd, zijn daarom interventies gedaan
conform het vigerende kapitaalbeleid. Deze
interventies hebben de solvabiliteit verhoogd.
Yarden streeft ernaar de zekerheid van de verzekerden zo groot mogelijk te houden. Het herverzekeren van risico’s is daarbij een maatregel die in
2016 nog niet ingezet maar wel overwogen is. Het
beleid inzake herverzekeringen is dat deze in de
toekomst zal worden ingezet als dit effectief is
voor bescherming van de wettelijke solvabiliteit.
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De own funds van Yarden zijn voor 100% samengesteld uit Tier 1-vermogen. De own funds wijken
sterk af van het vermogen van de jaarrekening
omdat beleggingen in de jaarrekening tegen
geamortiseerde waarde worden opgenomen en
de verplichtingen tegen grondslagen die golden
ten tijde van het aangaan van de verzekeringsovereenkomsten.

Monitoring solvabiliteit
Yarden bewaakt op regelmatige basis de solvabiliteit. Maandelijks wordt vanuit het Actuariaat een
uitgebreide rapportage opgeleverd met de stand
van zaken en mutaties in de solvabiliteit. Wekelijks wordt van de fiduciair vermogensbeheerder
een set van indicatoren ontvangen die van invloed
kunnen zijn op (het marktrisicodeel van) de solvabiliteit. Op basis van deze ontwikkelingen kan
worden besloten tussentijdse solvabiliteitsberekeningen te maken of te derisken in de beleggingsportefeuille. De ontwikkelingen met betrekking tot
de solvabiliteit en mogelijke derisking-acties op
beleggingsgebied worden besproken in de Beleggingscommissie en de Risk & Auditcommissie.

ORSA
Yarden voert ten minste jaarlijks een Own Risk
and Solvency Assessment (ORSA) uit. De directie

van Yarden toetst door middel van de ORSA haar
kapitaal en voert eventuele managementacties uit
om het kapitaal in overeenstemming te brengen.
De Financial Riskmanager stemt met de directie
van Yarden af in hoeverre het kapitaal in de huidige en toekomstige omstandigheden, gegeven de
geïdentificeerde risico’s, voldoende robuust is om
overblijvende risico’s te absorberen. Bij de vaststelling hiervan wordt gebruik gemaakt van scenario-analyses en stress-tests. Dit alles wordt
vastgelegd in het ORSA-document. Ten minste
jaarlijks wordt een evaluatiemoment voor de
ORSA geagendeerd. De combinatie van businessstrategie, risicobereidheid, solvabiliteitspositie en
continue evaluatie leidt tot input voor het vereiste
kapitaal.

Vermogensbeheer
Een aanzienlijk deel van de risico’s die Yarden als
bedrijf in theorie loopt, komt voort uit de wijze
waarop haar vermogen wordt belegd. Yarden heeft
het beheer van haar beleggingen uitbesteed aan
extern fiduciair vermogensbeheerder Kempen
Capital Management.
Het fiduciair vermogensbeheer bestaat uit de
advisering over en uitvoering van het beleggingsbeleid, beheer en beleggen van vermogen, administratie, (wettelijke) verslaglegging, performance
meting en risicomanagement. De opdracht aan de
fiduciaire beheerder is vastgelegd in een schriftelijk mandaat. Als custodian is Northern Trust
benoemd.
De Beleggingscommissie van Yarden heeft als
functie de directie te adviseren op het gebied van
het beleggingsbeleid. De commissie bestaat uit
de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen en
Yarden Holding, meerdere externe leden en de
fiduciaire vermogensbeheerder. De externe leden
worden door de directie van Yarden Uitvaartverzekeringen benoemd. De Beleggingscommissie
bestaat uit minimaal twee externe leden. Alle
leden van de Beleggingscommissie zijn deskundig
op het gebied van beleggingen en Asset Liability
Management (ALM).

Indeling Risicomanagement
Yarden hanteert bij haar risicomanagement de
volgende risicocategorieën:
• strategisch risico
• operationeel risico
• verzekeringstechnisch risico
• marktrisico
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Voor elk van de risicocategorieën is binnen Yarden
beleid opgesteld. In dit beleid staan de geldende
kaders en richtlijnen voor Yarden ten aanzien van
het managen van een risico.
Strategisch risico
Het strategisch risico is het risico dat Yarden haar
doelstellingen niet haalt vanwege onjuiste besluitvorming, slechte reputatie, verkeerde implementatie en/of het onvoldoende reageren op
omgevingsveranderingen, zoals:
• demografische ontwikkeling.
• concurrentieverhoudingen.
• technologische ontwikkeling.
•	wijzingen in macro-economische
omstandigheden.
•	veranderingen in wetten, regels en ethische
normen.
• invloed van stakeholders en toezichthouders.
•	boetes door het niet voldoen aan wetten, regels
en ethische normen.
Yarden bespreekt algemene economische ontwikkelingen regelmatig binnen de directie en het
management, met de interne toezichthouder en
externe adviseurs. Ontwikkelingen die kunnen
worden gemodelleerd, worden opgenomen in de
ORSA. Op deze wijze houdt Yarden goede grip op
strategische risico’s.
Het reputatierisico is het risico op een materieel
verlies door verslechtering van reputatie. Het
reputatierisico wordt door Yarden gezien als een
strategisch risico. Yarden is zich zeer bewust van
mogelijke gebeurtenissen die haar reputatie kunnen beïnvloeden en stuurt actief op het voorkomen daarvan.
Operationeel risico
Het operationeel risico is het risico op verliezen
door tekortschietende of falende interne procedures, medewerkers, systemen of door externe
gebeurtenissen. Het risico omvat tevens het integriteitrisico, it-risico, uitbestedingsrisico en het
juridisch risico. Voorbeelden van operationele
risico’s zijn:
• fouten in processen en controles.
• interne en externe fraude.
• onjuiste producten.
• fouten in systemen.
• juridische claims.
• onvolledige/onjuiste informatievoorziening.
Yarden voert periodiek een risicoanalyse uit waarbij de bovengenoemde risico’s specifieker worden

gemaakt en worden beoordeeld of de genomen
maatregelen voldoende zijn om de risico’s te
beheersen.
Verzekeringstechnisch risico
Het verzekeringstechnische risico is het risico
dat uitkeringen (nu dan wel in de toekomst) niet
gefinancierd kunnen worden vanuit premieontvangsten, beleggingsinkomsten of als gevolg van
onjuiste aannames in berekeningsgrondslagen en
bij de ontwikkeling en premiestelling van een product. Yarden Uitvaartverzekeringen kent de volgende verzekeringstechnische risico’s:
• kortleven (sterfte)risico.
• kostenrisico.
•	risico van onnatuurlijk verval (royementen
en afkoop).
• catastroferisico.
Yarden beheerst de verzekeringstechnische risico’s door het maandelijks monitoren van de ontwikkeling in sterfte, kosten en verval. Voordat een
nieuw product in de markt wordt gezet, wordt een
Product Approval Review Procedure (PARP) uitgevoerd waarvan een toets op de toekomstige winstgevendheid een expliciet onderdeel is. Voor het
catastroferisico is binnen de risicomarge een buffer opgenomen. De gevoeligheid van het (statutaire) eigen vermogen en resultaat in geval van
veranderingen in deze risico’s is beperkt, aangezien de waardering van de technische voorzieningen op tariefgrondslagen plaatsvindt. In de toetsvoorziening (waarbij Yarden volgens SII-waarderingprincipes werkt) wordt wel rekening gehouden
met veranderende omstandigheden, echter is er
op dit moment een ruime toereikendheid in de
toereikendheidstoets.
Marktrisico
Het marktrisico is het risico dat voortvloeit uit het
niveau of de volatiliteit van de marktprijzen van
beleggingen en financiële instrumenten en is relatief groot voor Yarden. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met de mogelijke mismatch tussen activa en verplichtingen, zowel qua ontwikkeling in
waarde als in toekomstige cashflows.
Periodiek vindt een Asset Liability Management
(ALM)-studie plaats, die de mogelijke ontwikkelingen van beleggingen en verplichtingen analyseert.
In deze ALM-studie is rekening gehouden met de
solvabiliteitseisen conform Solvency II. Op grond
hiervan wordt een langjarige beleggingsmix bepaald, waarbij de risico’s van onderschrijding van

69

Jaarverslag 2016

Risicoparagraaf

de solvabiliteit uitdrukkelijk worden betrokken en
zoveel mogelijk worden beperkt. Deze beleggingsmix leidt tot het beleggingsbeleid en is vastgelegd
in een beleggingsbeleidsplan.
Renterisico
Binnen het marktrisicoprofiel van Yarden neemt
het renterisico een belangrijke plaats in. Het renterisico ontstaat indien de rentegevoeligheid van
de activa en van de passiva niet volledig aan
elkaar gelijk zijn. Als de marktrentes veranderen,
komt dit tot uiting in mutaties in het resultaat en/
of de vermogenspositie. Dit risico wordt in
belangrijke mate afgedekt door het gebruik van
rentederivaten (interest rate swaps).
Aandelenrisico
Het aandelenrisico voor Yarden betreft hoofdzakelijk het risico van prijsontwikkeling van aandelenposities. Door diversiteit in de portefeuille is het
risico op concentratie en correlatie beperkt. Er
wordt beperkt gebruikgemaakt van afgeleide
instrumenten, namelijk van termijncontracten
om de valutarisico’s te beperken.
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Vastgoedrisico
Yarden belegt vanaf april 2015 in beperkte mate
in direct vastgoed. Er wordt reeds langjarig indirect in vastgoed belegd via vastgoedfondsen. Deze
laatste beleggingen zijn opgenomen onder het
aandelenrisico omdat dit vastgoed via fondsen
wordt gehouden.
Spreadrisico
Het spreadrisico heeft betrekking op het risico
van verliezen door een verandering in de risicoopslag die de markt vraagt voor het kredietrisico
van de beleggingen. Het beleid van Yarden is erop
gericht om voornamelijk te beleggen in fondsen
met een AA-rating of hoger.
Valutarisico
Yarden heeft ervoor gekozen om een deel van het
valutarisico af te dekken. Het afdekkingsbeleid
is gebaseerd op een afweging van specifieke valutarisico’s en kapitaalbeslag voor deze risico’s.
Vreemde valuta in Amerikaanse dollars, Britse
ponden en Japanse yens worden in belangrijke
mate afgedekt met derivaten.
Kredietrisico
De kredietrisico’s die met betrekking tot de beleggingen worden gelopen, worden beheerst door
het handelen met betrouwbare tegenpartijen en

door het laten storten van onderpand in geval
van onderwaarde op afgesloten derivaten. Het kredietrisico van de beleggingen wordt tevens gemitigeerd door te beleggen in kredietwaardige vastrentende waarden. Een klein deel is belegd in minder kredietwaardige markten (lager dan een A-status). Er zijn geen afgeleide instrumenten ingezet
voor verdere afdekking van het krediet-risico van
beleggingen. Het kredietrisico op de renteswaps
wordt gemitigeerd door dagelijkse uitwisseling van
onderpand in de vorm van een cash collateral.

Liquiditeitsrisico
De operationele kasstromen van Yarden zijn in
belangrijke mate voorspelbaar. Zowel op korte als
langere termijn worden liquiditeitsplanningen
gemaakt en geactualiseerd. Daarnaast wordt een
deel van de beleggingen aangehouden in liquide
titels. De reële waarde van in de balans opgenomen
financiële instrumenten, liquiditeiten, liquide middelen, leningen, vorderingen en kortlopende schulden en dergelijke benadert de boekwaarde daarvan.

Gevoeligheidsanalyse
De gevoeligsheidsanalyse laat zien wat de effecten
zijn op het jaarresultaat en het (statutaire) eigen
vermogen van wijzigingen in elementen van het
verzekerings- en financieel risico. Voor het effect
van elke gevoeligheidsfactor worden alle overige
aannames gelijk verondersteld. In de praktijk zal
dit waarschijnlijk niet het geval zijn. De verschillende gevoeligheden met (enige) impact zijn:
Aandelen
Een neerwaartse fluctuatie van 10%.
Rentepercentage
Het effect van een parallelle verlaging of
verhoging van het rentepercentage van 1%.
Kosten
Het effect van een stijging van de doorlopende
kosten met 10%. Deze kosten hebben betrekking
op de kosten voor het beheer van de in het verleden afgesloten verzekeringscontracten.
De effecten van bovenstaande gevoeligheidsfactoren op de financiële uitkomsten van de onderneming zijn in de volgende tabel weergegeven. Bij de
berekeningen is ervan uitgegaan dat genoemde
effecten zich ultimo boekjaar hebben voorgedaan.
De bedragen zijn dan ook gebaseerd op de stand
van de beleggings- en verzekeringsportefeuille per
jaarultimo.
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Gevoeligheidsfactor (in miljoenen euro’s)
31 december 2016
Wijzigingen
Aandelen
Rentepercentage
Rentepercentage
Kosten

Effect op eigen vermogen ultimo boekjaar

-10%
-1%
1%
10%

Aandelen
Begin 2017 is een substantieel deel van de aandelenportefeuille verkocht waardoor de gevoeligheid significant is gereduceerd. De huidige weging
van aandelen in de portefeuille en de daarbij
behorende gevoeligheid wordt dan ook bestempeld als niet-materieel.
Rentepercentage
Een daling van de rente heeft per saldo een positief effect op het eigen vermogen als gevolg van
de grotere rentegevoeligheid van de beleggingen
dan de verzekeringsverplichtingen welke in de
jaarrekening hoofdzakelijk met een vaste rekenrente worden gewaardeerd. Een stijging van de
rente heeft een negatief effect op het eigen vermogen. In de toetsvoorziening (waarbij Yarden
volgens SII-waarderingprincipes werkt) wordt bij
de verzekeringstechnische verplichtingen alsook
de staatsobligaties rekening gehouden met veranderende martkomstandigheden (zoals rente), echter is er op dit moment een ruime toereikendheid
volgens de toereikendheidstoets. Voor de gevoeligheid van de SII-technische voorziening naar de
marktrisico’s wordt een kapitaalbuffer (vereist
kapitaal) aangehouden, zoals in bovenstaande
paragraaf over Solvency II wordt weergegeven.
Omdat Yarden over het algemeen langjarig belegt,
is het effect van een rentewijziging op het jaarresultaat zeer beperkt, tenzij sprake is van het verkopen van vastrentende beleggingen.

-7,7
5,9
-5,3
-1,0

onwaarschijnlijk dat dit zich zal voordoen. Verder
dient men zich te realiseren dat deze gevoeligheden niet lineair zijn. Grotere of kleine effecten
kunnen niet gemakkelijk aan deze uitkomsten
worden afgelezen. Bij de gevoeligheid met betrekking tot het rentepercentage is aangenomen dat
alle rentepercentages zich over de gehele linie in
dezelfde richting bewegen. In werkelijkheid kan
het rentepercentage zich voor verschillende looptijden anders bewegen.

Financiële instrumenten
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de onderneming blootstelt aan
markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en
liquiditeitsrisico’s. Om deze risico’s te beheersen,
heeft de onderneming een beleid inclusief een
stelsel van limieten en procedures opgesteld om
de risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee
de financiële prestaties van de onderneming te
beperken.
De onderneming zet afgeleide financiële instrumenten in, waaronder interest rate swaps/valutatermijncontracten om risico’s te beheersen.
Afgeleide instrumenten worden niet ingezet voor
handelsdoeleinden.

Kredietrisico
Kosten
Indien doorlopende kosten hoger uitvallen dan
verwacht, zal dit evenmin effect hebben op de
verzekeringsverplichtingen zoals verantwoord.
Wel hebben hogere doorlopende kosten een negatief effect op jaarresultaten.
Beperkingen van de gevoeligheidsanalyse
Bovenstaande tabel laat het effect zien van een
wijziging in één van de hoofdaannames bij overigens ongewijzigde aannames. In werkelijkheid is
het vanwege de correlatie tussen factoren zeer

De kredietrisico’s die met betrekking tot de beleggingen worden gelopen, worden beheerst door het
handelen met betrouwbare tegenpartijen en door
het laten storten van onderpand in geval van
onderwaarde op afgesloten derivaten. Het kredietrisico van de beleggingen wordt tevens gemitigeerd door te beleggen in kredietwaardige vastrentende waarden. Een klein deel is belegd in
minder kredietwaardige markten (lager dan een
A-status). Er zijn geen afgeleide instrumenten
ingezet voor verdere afdekking van het kredietrisico van beleggingen. Het kredietrisico op de rente-
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swaps wordt gemitigeerd door dagelijkse
uitwisseling van onderpand in de vorm van een
cash collateral. Dit collateral bedraagt ultimo het
jaar € 24 miljoen (2015: € 20,5 miljoen). Maximaal 3,7% van het balanstotaal is belegd in één
fonds. Ultimo het jaar zijn de vastrentende waarden als volgt verdeeld:
Rating beleggingen

Rating beleggingen
2016

2015

77,40%
16,40%
2,57%
3,49%
0,12%
0,01%
0,00%
0,00%

76,46%
15,50%
3,28%
4,21%
0,39%
0,13%
0,03%
0,00%

100,00%

100,00%

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC of lager
Geen rating
Totaal

Renterisico
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Concentratie staatsobligaties per land

Binnen het marktrisicoprofiel van Yarden neemt
het renterisico een belangrijke plaats in. Het renterisico ontstaat indien de rentegevoeligheid van
de activa en passiva niet volledig aan elkaar gelijk
zijn. Als de marktrentes veranderen, komt dit tot
uiting in mutaties in het resultaat en/of vermogenspositie. Dit risico wordt in belangrijke mate
afgedekt door het gebruik van rentederivaten
(interest rate swaps).

Nederland
Duitsland
Frankrijk
Supranationaal
Totaal

2016

2015

40,41%
40,16%
16,84%
2,59%

39,21%
41,64%
16,29%
2,87%

100,00%

100,00%

De derivaten van € 64 miljoen betreffen interest
rate swaps waarbij de vennootschap een vaste
rente ontvangt en een variabele rente betaalt.
Deze derivaten zijn onderdeel van de beleggingsportefeuille van Yarden Uitvaartverzekeringen.
Op de derivaten van € 41 miljoen wordt een vaste
rente betaald en een variable ontvangen. Op deze
derivaten wordt kostprijshedging toegepast.
Yarden toetst periodiek de effectiviteit van de
afdekkingsrelaties, onder meer door vast te stellen dat er geen sprake is van overhedges.

Ultimo boekjaar staan de volgende interest rate swaps uit:
bedragen x € 1.000
Hoofdsom

Restant

Te ontvangen
rente

Te betalen
rente

Einddatum

Marktwaarde
2016
2015

1
2

37.000
27.000
64.000

37.000
27.000
64.000

3,37%
3,23%

6m Euribor
6m Euribor

05-jul-30
05-jul-40

12.420
12.058
24.478

10.748
9.719
20.467

3
4

20.000
50.000
70.000

16.250
25.000
41.250

3m Euribor
3m Euribor

3,84%
3,99%

01-jan-33
01-jan-27

(4.398)
(4.992)
(9.390)

(4.483)
(5.687)
(10.170)
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Valutarisico
Yarden heeft ervoor gekozen om een deel van het
valutarisico af te dekken. Het afdekkingsbeleid is
gebaseerd op een afweging van specifieke valutarisico’s en kapitaalbeslag voor deze risico’s.
Vreemde valuta in Amerikaanse dollars, Britse
ponden en Japanse yens worden in belangrijke
mate afgedekt met derivaten. Op 31 december
2016 had Yarden de volgende posities:

Valuta posities:
bedragen x €1.000
Actieve posities
		

Contractgrootte
afdekkingsinstrument

Valuta
GBP
JPY
USD

2016
9.356
8.771
46.214

2016
6.780
6.684
39.742

2015
9.897
8.331
52.269

2015
7.785
9.565
60.980

Bedrag waarover
risico wordt gelopen
2016
(2.576)
(2.086)
(6.473)

2015
2.112
(1.234)
(8.711)

Liquiditeitsrisico
De operationele kasstromen van Yarden zijn
in belangrijke mate voorspelbaar. Zowel op
korte als langere termijn worden liquiditeits
planningen gemaakt en geactualiseerd. Daarnaast
wordt een deel van de beleggingen aangehouden
in liquide titels.
De reële waarde van in de balans opgenomen
financiële instrumenten, liquiditeiten, liquide
middelen, leningen, vorderingen en kortlopende
schulden en dergelijke benadert de boekwaarde
daarvan. De reële waarde en boekwaarde van
financiële instrumenten die niet tegen reële waarde in de balans zijn opgenomen, is als volgt:
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bedragen x €1.000
Reële waarde
Valuta
		
Staatsobligaties
Rentederivaten
Totaal

Boekwaarde
2016

957.434
24.478
981.912

		
661.614
–
661.614

Reële waarde

Boekwaarde
2015

799.008
20.468
819.476

610.224
–
610.224
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Toelichting op de geconsolideerde balans
bedragen x € 1.000

Activa		
2016		
2015					
					
1. Immateriële vaste activa							
					
Het verloop van de goodwill is als volgt:
				
Stand 1 januari
3.147
4.997
Aanpassing 1 januari
32
–
Desinvesteringen
–
104Afschrijvingen
(1.672)
(1.746)
Stand 31 december
1.507
3.147
			
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december
18.293
18.369
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
(16.786)
(15.222)
Stand 31 december
1.507
3.147
				
Het verloop van de VOBA is als volgt:				
				
Stand 1 januari
14.150
–
Investeringen
–
14.150
Afschrijvingen
(707)
–
Stand 31 december
13.443
14.150
				
Totaal
14.950
17.297
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Bijzondere waardevermindering
In 2016 is naar aanleiding van een uitgevoerde impairmenttest naar voren gekomen dat er voor één
locatie sprake is van een significante afwijking tussen de verwachte economische levensduur en het
verwachte patroon van de economische voordelen. Dit heeft een negatief effect op de toekomstige
kasstromen, waardoor een versnelde afwaardering van de goodwill op zijn plaats is. De resterende
goodwill is eind 2016 afgeschreven met een waarde van € 0,7 mln. Dit waardeverminderingsverlies is
in de winst- en verliesrekening opgenomen onder Afschrijvingen immateriële vaste activa (noot 21).
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bedragen x € 1.000
		
2016		
2015					
							
2. Materiële vaste activa							
Terreinen en gebouwen			
64.595 		
66.265 			
Machines en installaties		
22.417 		
22.288 			
Stand 31 december			
87.013 		
88.553 			
							
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:							
							
Terreinen en Machines en
Totaal
gebouwen
installaties 			
							
Stand 1 januari 		
66.265
22.288
88.553
Aanpassing 1 januari
2.234
261
2.495
Investeringen		
2.615
2.290
4.905
Desi-nvesteringen
(530)
(7)
(537)
Afschrijvingen			
(5.989)
(2.414)
(8.403)
Stand 31 december
64.595
22.418
87.013
De marktwaarde van de gebouwen en terreinen bedraagt eind 2016 104.531 (2015: 98.531)
							
		
2016		2015			
							
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december		
132.011 		
123.824 			
Cumulatieve afschrijvingen 31 december		
(44.998)		
(35.271)			
Stand 31 december			
87.013 		
88.553 			
			
Balanswaarde 31 december		
87.013 		
88.553
		
Bijzondere waardevermindering
In het boekjaar is een bijzondere waardevermindering van € 3,7 miljoen verwerkt met betrekking tot de
materiële vaste activa. Dit verlies heeft betrekking op twee locaties. Dit waardeverminderingsverlies is
in de winst- en verliesrekening opgenomen onder Afschrijvingen materiële vaste activa (noot 21).
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Toelichting op de geconsolideerde balans

bedragen x € 1.000
						
Activa (vervolg)
2016
2015							
3. Beleggingen

Financiële beleggingen							
				
Aandelen
102.558
95.518
Obligaties
661.614
610.224
Vastrentende fondsen
123.169
137.528
Vorderingen uit andere leningen
128
–
Andere financiële beleggingen		
25.052 		
23.432
Stand 31 december boekwaarde
912.521
866.702
		
Stand 31 december kostprijs
862.703
855.971
Stand 31 december marktwaarde
1.232.691
1.080.544
		
Beleggingen naar waarderingsmethode
2016		Indelingen van de beleggingen (level I - III)
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Activa:
Level I
Level II
Level III
Totaal
Aandelen
89.111
–
13.447
102.558
Vastrentende fondsen
–
123.169
–
123.169
Obligaties
661.614
–
–
661.614
Beleggingsliquiditeiten
25.052
–
–
25.052
Totaal activa
775.777
123.169
13.447
912.393
					
Passiva:					
Verplichting cash collateral
(24.100)
–
–
(24.100)
Totaal passiva
(24.100)
–
–
(24.100)
					
Totaal
751.677
123.169
13.447
888.293
					
					
2015					
Activa:
Level I
Level II
Level III
Totaal
Aandelen
80.972
–
14.546
95.518
Vastrentende fondsen
–
137.528
–
137.528
Obligaties
610.224
–
–
610.224
Beleggingsliquiditeiten
23.432
–		
23.432
Totaal activa
714.628
137.528
14.546
866.702
					
Passiva:					
Verplichting cash collateral
(20.500)
–
–
(20.500)
Totaal passiva
(20.500)
–
–
(20.500)
					
				
Totaal
694.128
137.528
14.546
846.202
Level I: Marktgenoteerd				
Level II: 	Afgeleide marktnoteringen met waarneembare marktdata
Level III: 	Waarderingsmodellen en -technieken niet gebaseerd op marktdata
Wanneer er sprake is van een quotering van een belegging wordt dit beschouwd als marktwaarde en
wordt de belegging als zodanig onder level I opgenomen. De waardering van de level III-beleggingen
heeft betrekking op vastgoedfondsen. De waardering is bepaald op basis van de meest recente opgave
van de vermogensbeheerders. Dit wordt jaarlijks via backtesting getoetst.
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bedragen x € 1.000
2016

2015							

3.1 Aandelen

Vastgoed aandelen
13.447
14.546
Overige aandelen		
89.111 		
80.972
Stand 31 december
102.558
95.518
		
Het verloop van de aandelen is als volgt:		
		
Stand 1 januari
95.518
121.127
		
Aankopen/verstrekkingen
2.141
43.072
Verkopen/aflossingen
(3.002)
(81.885)
Ongerealiseerde koersverschillen
5.294
(8.569)
Gerealiseerd koersresultaat
2.177
18.925
Gerealiseerd valutaresultaat		
430 		
2.848
Stand 31 december
102.558
95.518
		
Kostprijs per 31 december
92.340
94.753
Marktwaarde per 31 december
102.558
95.518
2016

2015							

3.2 Obligaties

Het verloop van de obligaties als volgt:				
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Stand 1 januari
610.224
532.891
				
Aankopen/verstrekkingen
119.951
138.175
Verkopen/aflossingen
(68.561)
(60.842)
Stand 31 december
661.614
610.224
		
Balanswaarde per 31 december
661.614
610.224
Marktwaarde per 31 december
957.434
799.008
De gemiddelde gewogen looptijd van de obligaties is 18 jaar (2015: 18 jaar). De rentepercentages
variëren van 0% tot 4,75%.
						
2016
2015							
3.3 Vastrentende fondsen

Het verloop van de belangen in beleggingspools en				
vorderingen uit hypothecaire leningen is als volgt:				
				
Stand 1 januari
137.528
142.372
		
Aankopen/verstrekkingen
10.532
10.839
Verkopen/aflossingen
(30.914)
(21.193)
Ongerealiseerde koersverschillen
2.222
(433)
Gerealiseerd koersresultaat
2.986
3.107
Gerealiseerd valutaresultaat		
815 		
2.836
Stand 31 december
123.169
137.528
		
Kostprijs per 31 december
103.800
123.062
Marktwaarde per 31 december
123.169
137.528
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Toelichting op de geconsolideerde balans

bedragen x € 1.000
Activa (vervolg)

2016

2015					

3.4 Andere financiële beleggingen			

			
		
Het verloop van de liquiditeiten is als volgt:

Stand 1 januari
23.432
28.562		
Aankopen/verstrekkingen
1.620
–
Mutaties in stortingen
–
(5.130)
Stand 31 december
25.052
23.432
			
Kostprijs per 31 december
25.052
23.432
Marktwaarde per 31 december
25.052
23.432

4. Overige vorderingen 			
2016
2015					
				
Debiteuren
10.047
–			
Overige vorderingen
4.058
10.011
Stand 31 december
14.105
10.011
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Vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
			

5. Liquide middelen
2016

2015					

Kasmiddelen
Rekening courant banken

19
19
36.583
42.085
36.602
42.104
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan vrij ter beschikking.

6. Andere activa
					
2016

2015					

					
Het verloop van de andere activa is als volgt:					

					
Stand 1 januari
Aanpassing 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Stand 31 december

7.300
8.485
(144)		
2.175
2.462
(220)
(1.264)
(2.499)
(2.383)
6.612
7.300

-

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december
25.341
27.838
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
(18.729)
(20.538)
Stand 31 december
6.612
7.300
					
Balanswaarde 31 december
6.612
7.300
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bedragen x € 1.000

7. Overlopende acquisitiekosten
					
2016
2015					
					
Het verloop van de overlopende acquisitiekosten is als volgt:					
					
Stand 1 januari
79.266
82.119
Activering
4.955
6.332
Afschrijvingen
(9.299)
(9.185)
Stand 31 december
74.922
79.266
					
Cumulatieve activeringswaarde
182.823
197.836
Cumulatieve afschrijvingen
(107.901)
(118.570)
Stand 31 december
74.922
79.266
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Toelichting op de geconsolideerde balans

bedragen x € 1.000

Passiva
8. Groepsvermogen
Passiva		

2016		

2015					

Gestort en opgevraagd kapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Onverdeelde winst

551
551
52.780
50.628
26.798
16.558
(1.439)
(10.240)
81.568
77.977
Aandeel derden
1.042
776
Geconsolideerd groepsvermogen
82.610
78.753
			
Geplaatst en gestort kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2 miljoen en bestaat uit 20.000 aandelen met een nominale
waarde van 100. Hiervan zijn 5.500 aandelen geplaatst en volgestort. Voorts zijn 12 prioriteitsaandelen
met een nominale waarde van 100 geplaatst en volgestort.

Agioreserve
		

2016		

2015					
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Het verloop van de agioreserve is als volgt:				
				
Stand 1 januari
50.628
50.628
Inbreng Gooische Uitvaartverzorging per 1 januari
2.152
–
Stand 31 december
52.780
50.628
				

Overige reserves
				
		

2016		

2015					

Het verloop van de overige reserves is als volgt:				
				
Stand 1 januari
16.558
8.403
Resultaatbestemming
10.240
8.155
Stand 31 december
26.798
16.558
				
Er zijn geen stortingen of onttrekkingen geweest in 2015 op de agioreserve. In 2016 is de inbreng van
				
de Gooische Uitvaartverzorging (GUV) ad 2,1 miljoen toegevoegd. De agioreserve is vrij uitkeerbaar.

Onverdeelde winst
				
		

2016		

2015					

Het verloop van de onverdeelde winst is als volgt:				
				
Stand 1 januari
10.240
8.155
Resultaatbestemming
(10.240)
(8.155)
Resultaat boekjaar
1.439
10.240
Stand 31 december
1.439
10.240
Aandeel derden
Het aandeel derden betreft de resultaten (na belasting) van deelnemingen van Yarden. De resultaten
zijn gewaardeerd tegen de waarde op het moment van het opstellen van de jaarrekening.
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bedragen x € 1.000

9. Technische voorzieningen

			
2016
2015					
Voorziening verzekeringsverplichtingen
Overige technische voorzieningen
Stand 31 december

893.885
48.951
942.836

862.442
36.034
898.476

De technische voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard. De hoogte van de overrentedeling
bedraagt over 2016 nihil (2015: nihil).
De uitkomsten uit de toereikendheidstoets (TRT) zijn lager dan de balanswaarde. De waarde van de
TRT is volgens de methode bepaald waarbij de geactiveerde acquisitiekosten en geactiveerde kosten
van de overgenomen verzekeringsportefeuilles in mindering zijn gebracht.
Het toepassen van prudentiële filters heeft geen aanleiding gegeven tot het aanpassen van de
toetsvoorziening.
Per 31 december 2015 heeft Yarden Uitvaartverzekeringen de natura-uitvaartverzekeringsportefeuille
overgenomen van NorthWest verzekeringen. Als gevolg hiervan is onder voorziening verzekeringsverplichtingen 22,1 miljoen verantwoord in de technische voorzieningen van Yarden Uitvaartverzekeringen.

Voorziening verzekeringsverplichtingen

81
2016

Stand 1 januari
Dotatie
Stand 31 december

2015					

862.442
31.443
893.885

813.066
49.376
862.442

2016

2015

36.034
12.917
48.951

30.650
5.384
36.034

2016

2015

Overige technische verplichtingen

Stand 1 januari
Dotatie
Stand 31 december

10. Voorziening voor latente belastingverplichtingen

				
Stand 1 januari
13.128
17.284
Mutaties
2.131
(4.156)
Stand 31 december
15.259
13.128
De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare
tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

bedragen x € 1.000

11. Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
2016		
2015									
			
Leningen Rabobank
38.387 		
42.206
Derivaten
621
768
Stand 31 december
39.008 		
42.974
Deze post betreft opgenomen leningen bij banken. Het verloop van de post luidt als volgt:				

Leningen Rabobank				
Het verloop van de langlopende leningen van Rabobank is als volgt:				
				
Hoofdsom
72.190 			
Afgelost tot en met 31 december 2015
26.121 			
Restant hoofdsom per 1 januari 2016
46.069 			
				
Aflossingen in 2016
3.622 			
Restant hoofdsom per 31 december 2016
42.447 			
				
Kortlopend deel per 31 december 2016
4.060 			
Langlopend deel per 31 december 2016
38.387
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De leningen van de Rabobank kennen een gemiddelde rente van 5% en hebben per balansdatum
resterende looptijden van 10 en 16 jaar. De aflossingsverplichting in 2017 is opgenomen onder de
kortlopende schulden. Per kwartaal wordt achteraf afgelost. De rente op deze schuld is gebaseerd
op een driemaands Euribor. Het renterisico is afgedekt middels interest rate swaps. De ratio’s die
door de Rabobank zijn gesteld, werden ruimschoots behaald in 2016.

Overige schulden
2016		
Depositoverplichtingen
Leningen gemeente Haarlem
Lening ING/CVU
Lening ING/VDS
Lening Stichting PC Depositofonds
Lening Yarden-Eefting bv

2015									

				
13.617 		
15.295
2.390
2.516
2.750 		
3.300
99
152
1.625 		
1.725
70
–
20.551 		
22.988
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bedragen x € 1.000
				

Depositoverplichtingen
2016		

2015					

Het verloop van de depositoverplichtingen is als volgt:				
				
Stand 1 januari
15.295
17.039
Storting
64 		
78
Bijgeschreven interest
98
165
Onttrekking
(1.840)
(1.987)
Stand 31 december
13.617
15.295

De leningen van de gemeente Haarlem hebben betrekking op de overname van crematorium Haarlem
en hebben een gemiddelde rente van 6,8%. De resterende looptijd bedraagt circa 20 jaar.
De lening van CVU heeft een gemiddelde rente van 4,8% en een resterende looptijd van circa 6 jaar.
De lening van Stichting PC Depositofonds aan Begraafplaatsen en Crematorium Almere bv (Yarden en
PC Hooft zijn beide 50% eigenaar) heeft een gemiddelde rente van 5,5% en een resterende looptijd van
circa 12 jaar.
De rentevergoeding over de deposito’s was in 2016 0,70% (2015: 1,05%).

12. Kortlopende schulden
			
2016		
2015					
			
Schulden uit directe verzekeringen
5.602 		
15.799
Crediteuren
14.254 		
7.098
Cash collateral
24.100 		
20.500
Negatieve goodwill
812 		
1.624
Belastingen en premies sociale verzekeringen
6.734 		
7.237
Overige kortlopende schulden
9.129 		
14.684
Aflossingsverplichting korte termijn
4.315
3.988
Stand 31 december
64.946 		
70.930
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De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korten dan 1 jaar.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

Niet in de balans opgenomen activa
en verplichtingen
bedragen x € 1.000
Claims
Bij of door Yarden zijn geen materiële claims
aanhangig gemaakt.
Erfpacht
De jaarlijkse erfpacht voor de terreinen van een
aantal crematoria bedraagt 254.
De verplichting is langlopend van aard.
Investeringsverplichtingen
Ten behoeve van verbouwingen en nieuwbouw zijn
voor 2016 verplichtingen aangegaan ter waarde
van 2.326 (2015: 1.373).
Huurverplichtingen
Yarden heeft met externe partijen huurovereenkomsten afgesloten, waarvoor huurgaranties zijn
afgegeven.
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De totale resterende huurverplichtingen bedragen
5.023.
Externe huurverplichtingen < 1 jaar
55
Externe huurverplichtingen < 5 jaar
537
Externe huurverplichtingen > 5 jaar
4.431
Yarden verhuurt deze externe locaties door aan
haar maatschappijen.Voor de locaties die in
eigendom zijn (crematoria, uitvaartcentra,

begraafplaatsen), heeft Yarden langjarige
huurovereenkomsten afgesloten.
Leaseverplichtingen
De leasecontracten betreffen operational lease
voor het wagenpark. Voor het merendeel
bedraagt de looptijd van de contracten 36 tot en
met 48 maanden. Uitvaartverzorging kent langere
looptijden ten behoeve van rouwvervoermiddelen
tot maximaal 120 maanden. De jaarlijkse
verplichting bedraagt 1.150 (2015: 1.030).
De totale verplichting over het restant van de
variabele looptijd bedraagt 2.460.
Leaseverplichtingen < 1 jaar
Leaseverplichtingen < 5 jaar
Leaseverplichtingen > 5 jaar

236
1.689
535

Zekerheid aan Rabobank
Als zekerheid op de langlopende schuld is een
positieve en negatieve hypotheekverklaring
afgegeven aan Rabobank op al het vastgoed
van Yarden Vastgoed bv en Uitvaartcentrum
Zwolle bv.
Zekerheid aan Stichting PC Depositofonds
Als zekerheid op de lening van Stichting PC
Depositofonds heeft Begraafplaatsen en
Crematorium Almere B.V. (Yarden en PC Hooft
zijn beide 50% eigenaar) het hypotheekrecht
op de begraafplaatsen en het crematorium
in Almere overgedragen aan Stichting PC
Depositofonds.
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Toelichting op de geconsolideerde
winst- en verliesrekening
bedragen x € 1.000
Overzicht van het resultaat van de rechtspersoon
		
2016		
2015								
									
Nettoresultaat
1.886 		
10.240
Herwaardering materiële vaste activa		
Omrekenverschillen buitenlandse deelnemingen		
		

–		
–		

–			
–

Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen

– 		

–

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het		
eigen vermogen

–		

–

Totaalresultaat van de rechtspersoon		

1.886 		

10.240

13. Premieopbrengsten verzekeringen
2016		
2015								
									
Periodieke premies
69.088 		
61.345
Koopsommen
3.039 		
2.651
Totaal
72.127 		
63.996
			
Premieopbrengsten worden volledig gerealiseerd in Nederland.			
			
14. Opbrengsten uit beleggingen
			
2016		
2015								
			
Dividend aandelen
2.382 		
2.082
Rente obligaties
11.636 		
9.487
Rente LOS/hypotheken
– 		
41
Rente liquide middelen
60 		
50
Gerealiseerd verkoopresultaat
10.457 		
37.879
Gerealiseerd valutaresultaat
11.565 		
(9.673)
Huuropbrengsten onroerend goed
310 		
–
Totaal
36.410 		
39.866
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

bedragen x € 1.000
15. Omzet Uitvaartfaciliteiten
2016		
Crematies
Begraven
Opbaren
Verhuur ruimtes
Beeld en geluid
Asafhandeling
Nagedachtenisvormen
Restauratief
Kortingen
Totaal
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2015								

27.860 		
29.334
2.232 		
2.198
2.103 		
2.006
1.241 		
225
310 		
386
1.350 		
1.409
820 		
877
8.859 		
8.773
(229)		
(167)
44.546 		
45.041

16. Omzet Uitvaartzorg
			
2016		
2015								
									
Bruto-omzet eigen diensten
51.506 		
43.715
Overige opbrengsten
1.144 		
3.397
Bruto-omzet verschotten
24.993 		
26.923
Kortingen
(8.233)		
(8.128)
Totaal
69.410 		
65.907
			
			
17. Technische lasten
			
2016		
2015								
									
Uitkeringen uit verzekeringen
37.967 		
34.184
Toevoeging aan technische voorziening
44.360 		
32.660
Effect activeren en afschrijven acquisitiekosten
4.344 		
2.853
Vrijval reserveringen
(4.354)		
–
Rente depositoverplichtingen
98 		
165
Totaal
82.415 		
69.862			
			
18. Verkoopkosten
			
2016		
2015								
									
Reclame- en verkoopkosten
9.753 		
6.667
Provisie
147 		
88
Totaal
9.900 		
6.755
			
19. Inkoopkosten
			
2016		
2015								
									
Inkoop Uitvaartfaciliteiten
3.793 		
4.033
Inkoop Uitvaartzorg
28.018 		
30.152
Totaal
31.811 		
34.185
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bedragen x € 1.000
20. Personeelskosten
			
2016		
2015								
									
Lonen en salarissen
42.071 		
38.048
Sociale lasten
5.691 		
5.165
Pensioenlasten
3.861 		
4.160
Totaal
51.623 		
47.373
Personeelsleden
Het aantal personeelsleden in fte bedraagt ultimo 2016 713 (2015: 645).
De personeelsleden in dienst van Yarden zijn werkzaam in Nederland. Yarden heeft geen
personeelsleden werkzaam in het buitenland
Aantal personeelsleden in fte
Management
Inkoop
Verkoop
Administratie
Overig
Totaal fte

2016		
42 		
4 		
22 		
103 		
542
713

			

21. Afschrijvingen			
2016		
2015								
									
Immateriële vaste activa
2.380 		
1.746
Materiële vaste activa
10.907 		
8.507
Totaal
13.286 		
10.253
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bedragen x € 1.000
22. Overige bedrijfskosten			
2016		
Beleggingslasten
Huisvestingskosten
Overige bedrijfskosten
Totaal

1.159
17.087
11.573
29.819

2015								

		
858
		
17.437
		
14.230
		
32.525			

Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming,
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de onderneming goederen en diensten van en
aan verschillende verbonden partijen waarin de onderneming een belang van 50% of minder bezit.
Deze transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die
vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden.
Honoraria externe accountant
Het honorarium van KPMG Accountants N.V. wordt nader toegelicht in de vennootschappelijke jaarrekening van Yarden Holding bv. Deze zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel
2:382a lid 1 en 2 BW.
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2016		
2015								
												
Jaarwerk
207 		
212
Overige controleopdrachten
123 		
71
330 		
283
23. Belastingen groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			
2016		
2015								
												
Resultaat voor belasting
2.280 		
14.256
Tarief vennootschapsbelasting
25%		
25%
Vennootschapsbelasting over het resultaat
570 		
3.564
Mutatie wegens permanente/tijdelijke verschillen
(85)		
173
Belastingdruk in het jaar
485 		
3.737
			
De belastingdruk dit jaar bedraagt 21% (2015: 28%).
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de financiële
positie per balansdatum.
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Vennootschappelijke jaarrekening 2016
Vennootschappelijke balans
Per 31 december 2016 (voor verwerking resultaatbestemming)
bedragen x € 1.000
referentie		
2016		
2015					
					
Activa						
						
Immateriële vaste activa
1 		
– 		
9
						
Materiële vaste activa
2 					
Terreinen en gebouwen			
323 		
327 		
Machines en installaties			
– 		
– 		
						
			
323 		
327
						
Beleggingen
3 					
In groepsmaatschappijen en deelnemingen		
103.780 		
92.852 		
Overige financiële beleggingen			
9 		
0 		
						
			
103.789 		
92.852
						
Vorderingen						
Overige vorderingen		
2.436 		
7.959 		
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4 		
3.727 		
11.528 		
						
			
6.163 		
19.487
						
Overige activa						
Overige vaste activa en derivaten		
13 		
– 		
Liquide middelen
5
6.200 		
2.343 		
Andere activa
6 		
290 		
190 		
						
			
6.503 		
2.533
						
Overlopende activa						
Lopende rente en huur		
1 		
– 		
Overige overlopende activa
682 		
– 		
							
			
683 		
–
						
						
Totaal activa			

117.461 		

115.208
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bedragen x € 1.000
referentie		
2016		
2015					
					
Passiva					
					
Eigen vermogen
7 				
Gestort en opgevraagd kapitaal		
551 		
551
Agioreserve		
52.780 		
50.628
Overige reserves		
26.798 		
16.558
Onverdeelde winst		
1.439 		
10.240
		

81.568 		

77.977

			
					
Langlopende schulden
8 					
Overige schulden			
28.073 		
31.040
					
			
28.073 		
31.040
					
Kortlopende schulden
9 					
Overige schulden			
5.046 		
6.191
					
			
5.046 		
6.191
					
Overlopende passiva			
2.774 		
–
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Totaal passiva			

117.461 		

115.208
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
bedragen x € 1.000
			
Resultaat deelnemingen na belastingen		
Overige baten en lasten na belastingen		
Resultaat na belastingen			

2016

2015								

6.571 		
14.167
(5.132)		
(3.927)
1.439 		
10.240

Toelichting op de vennootschappelijke balans
en winst- en verliesrekening
Algemeen
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2016 van de onderneming. Ten aanzien van de enkelvoudige winst- en verliesrekening van de onderneming is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst- en verliesrekening hierna niet
nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en
verliesrekening.
De cijfers voor 2015 zijn geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016 dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2016.

Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan
die voor de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening, met uitzondering van de hierna
genoemde grondslagen.
Financiële instrumenten
In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de
juridische vorm.
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan
de grondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.
Resultaat deelnemingen
Het resultaat deelnemingen omvat het aandeel in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op
transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en
tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
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Activa
Vaste activa
			
bedragen x € 1.000
1. Immateriële vaste activa
			
			
2016		
2015								
14					
Stand 1 januari			
9 		
27
Afschrijvingen			
(9)		 (18)
Stand 31 december
		
– 		
9
			
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december		
1.476 		
1.476
Cumulatieve afschrijvingen 31 december		
1.476 		
1.467
Stand 31 december
			
– 		
9
							
2. Materiële vaste activa
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2016		

2015		

			

Terreinen en gebouwen
								
Stand 1 januari
		
327 		
11
Investeringen
		
30 		
322
Afschrijvingen
		
(33)		
(6)
Stand 31 december
		
323 		
327
			
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december
363 		
333
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
(39)		
(6)
Stand 31 december
		
323 		
327
			
3. Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen
			
			
2016		
			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		
92.552 		
Vorderingen op groepsmaatschappijen 		
11.228 		
Stand 31 december
		
103.780 		
			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen
			
			
2016		
Stand 1 januari
		
92.852 		
Dividenduitkering			
(8.355)		
Resultaat boekjaar
		
6.571 		
Overige mutaties vorderingen/ schulden
1.484 		
Stand 31 december
		
92.552 		
			

2015							
92.852
–
92.852

2015								
90.371
(11.470)
14.167
(216)
92.852
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bedragen x € 1.000
4. Overige vorderingen
			
			
2016		
Vennootschapsbelasting
Vorderingen op personeel
Overige vorderingen
Stand 31 december

		
		
		
		

2.061
2
373
2.436

		
		
		
		

2015								
5.813
33
2.113
7.959

5. Liquide middelen
			
2016		
2015								
2014		
			
Kasmiddelen			
– 		
–
Rekening courant banken
		
6.200 		
2.343
Deposito’s
		
– 		
–
		
6.200 		
2.343
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.
			
			
6. Andere activa
			
			
2016		
2015								
			
Stand 1 januari
		
190 		
234
Investeringen			
175 		
50
Afschrijvingen
		
(75)		
(94)
Stand 31 december
		
290 		
190
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december
4.917 		
4.742
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
(4.627)		
(4.552)
Stand 31 december

		

290 		

190
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bedragen x € 1.000
7. Eigen vermogen
Eigen vermogen (verdicht)
			
			
2016		
2015								
			
Groepsvermogen geconsolideerd			
82.610 		
78.753
Aandeel derden			
(1.042)		
(776)
Eigen vermogen			
81.568 		
77.977
			
Eigen vermogen (onverdicht)
			
			
2016		
			
Gestort en opgevraagd kapitaal
		
551 		
Agioreserve			
50.628 		
Toename agioreserve: inbreng Gooische Uitvaartverzorging
per 1 januari 			
2.152 		
Overige reserves			
26.798 		
Onverdeelde winst			
1.439 		
Vennootschappelijke balans per 31 december
81.568 		
Aandeel derden
		
1.042 		
Geconsolideerde balans per 31 december 		
82.610 		

2015								
551
50.628
–
16.558
10.240
77.977
776
78.753
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Vergelijking groepsvermogen en eigen vermogen
			
			
2016		
2015								
			
Groepsvermogen volgens geconsolideerde balans
82.610 		
78.753
Eigen vermogen volgens enkelvoudige balans
81.568 		
77.977
Vermogensaandeel derden
		
1.042 		
776
			
Nettoresultaat volgens geconsolideerde winst- en verliesrekening 1.886 		
10.475
Nettoresultaat volgens enkelvoudige winst- en verliesrekening
1.439 		
10.240
Winst ten behoeve van derden
		
447 		
235
			
Geplaatst en gestort kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2 miljoen en bestaat uit 20.000 aandelen met een nominale
waarde van 100. Hiervan zijn 5.500 aandelen geplaatst en volgestort. Voorts zijn 12 prioriteitsaandelen met een nominale waarde van 100 geplaatst en volgestort.
Agioreserve
Er zijn geen stortingen of onttrekkingen geweest in 2015 op de agioreserve. In 2016 is de inbreng van
de Gooische Uitvaartverzorging (GUV) ad 2,1 miljoen toegevoegd. De agioreserve is vrij uitkeerbaar.
Overige reserves						
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
			
			
2016		
2015								
			
Stand 1 januari			
16.558 		
8.403
Resultaatbestemming
		
10.240 		
8.155
Stand 31 december
		
26.798 		
16.558
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Onverdeelde winst						
Het verloop van de onverdeelde winst is als volgt:
			
			
2016		
2015								
			
Stand 1 januari
		
10.240 		
8.155
Resultaatbestemming
		
(10.240)		
(8.155)
Resultaat boekjaar			
1.439 		
10.240
Stand 31 december
		
1.439 		
10.240

Aandeel derden
Het aandeel derden betreft de resultaten (na belasting) van deelnemingen van Yarden. De resultaten
zijn gewaardeerd tegen de waarde op het moment van het opstellen van de jaarrekening.
8. Langlopende schulden
			
			
2016		
			
Yarden Depositofonds bv
		
18.973 		
CVU			
5.100 		
Yarden Uitvaartverzekeringen nv
		
4.000 		
Stand 31 december
		
28.073 		

2015								
21.440
5.100
4.500
31.040

De lening van Yarden Depositofonds heeft een vaste rente van 3,0%. Yarden Holding bv lost op
jaarbasis een bedrag van 1.600 af. De aflossing wordt begin december gerealiseerd. In 2016 heeft
een extra aflossing plaatsgevonden van 1.500.
De lening van Yarden Uitvaartverzekeringen nv kent een aflossingverplichting van 500 per jaar en
een vaste rente van 5,0%.
De langlopende schuld aan CVU betreft een drietal leningen. De eerste lening is groot 2.500 en heeft
een gemiddelde rente van 4,8%. Hierop wordt jaarlijks 200 afgelost. Daarnaast heeft CVU nog twee
leningen verstrekt. Een lening is groot 1.800 tegen 5% rente met een looptijd van 10 jaar, en een
tweede lening van 800 tegen 5% rente met een looptijd van 5 jaar.

9. Kortlopende schulden
			
			
2016		
			
Crediteuren			
502 		
Af te dragen woonheffingen en sociale premies 		
3.620 		
Verplichtingen aan personeel			
569 		
Overige schulden
		
355 		
Stand 31 december
		
5.046 		
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.

2015								
2.046
686
1.863
1.596
6.191
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Niet in de balans opgenomen activa
en verplichtingen
bedragen x € 1.000
Claims
Bij of door Yarden zijn geen materiële claims aanhangig gemaakt.
Huurverplichtingen
Yarden Holding heeft met een externe partij een huurovereenkomst afgesloten, waarvoor huurgaranties
zijn afgegeven.
								
			
De totale resterende huurverplichtingen bedragen 		
Externe huurverplichtingen < 1 jaar			
Externe huurverplichtingen < 5 jaar			
Externe huurverplichtingen > 5 jaar			

4.046
481
1.923
1.642

Leaseverplichtingen
De leasecontracten betreffen operational lease voor het wagenpark. Voor het merendeel bedraagt de
looptijd van de contracten 24 en met 48 maanden. De totale verplichting over het restant van de
variabele looptijd bedraagt 408.
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Leaseverplichtingen < 1 jaar			
Leaseverplichtingen < 5 jaar			

45
363

Fiscale eenheid
Voor het jaar 2016 is sprake van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting van de Holding behalve
voor Van der Stappen, Tempero bv, Begraafplaatsen en Crematorium Almere bv, Uitvaartcentrum
Zwolle bv, Mortuarium Beheer bv en Yarden-Eefting bv.
Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming,
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de onderneming goederen en diensten van en aan
verschillende verbonden partijen waarin de onderneming een belang van 50% of minder bezit. Deze
transacties worden over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die
vergelijkbaar zijn met die van transacties met derden.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die materiële invloed hebben op de resultaatverwerking in
boekjaar 2016.
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bedragen x € 1.000
Personeelskosten en aantal werknemers
De lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten van de bij de onderneming werkzame
werknemers kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Het verloop van de overige reserves is als volgt:
			
			
2016		
Lonen en salarissen
		
Sociale lasten			
Pensioen- en WAO-premie			
Totaal
		

8.679
971
844
10.494

		
		
		
		

2015								
8.124
847
767
9.738

Het aantal personeelsleden in fte bedraagt ultimo 2016 125, in 2015 118. Het totaal aantal personeelsleden bedroeg eind 2016 132, in 2015 123.
De personeelsleden in dienst van Yarden zijn werkzaam in Nederland. Yarden heeft geen personeelsleden werkzaam in het buitenland.
De personeelsomvang (fte) is als volgt onder te verdelen naar verschillende personeelscategorieën:
			
			
2016								
Aantal personeelsleden in fte
Management
Inkoop
Administratie
Overig
Totaal

		
		
		
		
		
		

11
4
29
81
125

		
		
		
		

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is
in het boekjaar ten laste van de onderneming en groepsmaatschappijen gekomen voor bestuurders
een bedrag van 553 (2015: 476) en voor commissarissen een bedrag van 199 (2015: 121).
Voorstel tot resultaatbestemming
Het resultaat na belastingen over 2016 bedraagt 1,44 miljoen en staat ter beschikking van de aandeelhouders. De directie stelt voor om de winst toe te voegen aan de overige reserves.
Almere, 8 mei 2017
R. Bavelaar RB
Directievoorzitter
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Overige gegevens
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Statutaire resultaatbestemming
In artikel 34 van de statuten is het volgende over
de winstbestemming bepaald:
1.	Van de voor uitkering vatbare winst wordt aan
de houder van prioriteitsaandelen uitgekeerd
zeven procent (7%) van het nominale bedrag
hunner aandelen.Van hetgeen na toepassing
van het vorenstaande van de winst resteert,
kan ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan
vijf procent (5%) van het nominale bedrag van
het totaal geplaatste kapitaal van de vennootschap aan de houders der gewone aandelen
worden uitgekeerd. Met inachtneming van het
in de vorige zin bepaalde, wordt het aan de
houders der gewone aandelen uit te keren
bedrag vastgesteld door de algemene vergadering. Het restant van de winst wordt toegevoegd aan de reserves van de vennootschap.
2.	Uitkering van winst geschiedt na de goedkeuring van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij
geoorloofd is.
3.	De algemene vergadering kan slechts op
voorstel van de directie en goedgekeurd door
de Raad van Commissarissen besluiten tot
tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen
ten laste van een reserve van de vennootschap.
4.	Uitkeringen op aandelen kunnen slechts
plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van
het uitkeerbare eigen vermogen.
5.	De vordering van een aandeelhouder tot een
uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

“We zijn
op haar
verjaardag
getrouwd”

Marije Stam (25) over
Alida van Dommelen (1962-2015)
“Het was een doodgewone donderdagmorgen, toen mijn
zus belde. ‘Mama is gevonden.’ Ik snapte het maar niet.
Toen bleek dat onze moeder thuis dood was aangetroffen,
was het alsof ik in een diep zwart gat viel. Waarschijnlijk
heeft ze een infarct gehad, maar zeker weten doen we
het niet.
Het rouwen gaat met ups en downs. Haar sterfdatum, 5
februari, noem ik een ‘donker-hoekjedag’. Dan voelt alles
zwaar en trek ik me thuis terug. Van haar geboortedag
hebben we echter een feestje gemaakt; mijn man en ik zijn
expres op die dag getrouwd. Zo valt er altijd wat te vieren

op mama’s verjaardag. Waar ik veel kracht uithaal, zijn
lieveheersbeestjes. Daar was mijn moeder dol op. Na haar
dood kocht ik voor mezelf een lieveheersbeestjesknuffel.
Als ik de pootjes van die knuffel om me heen sla, is het
net alsof mama me knuffelt. Verder heb ik drie tattoos
laten zetten ter ere van mijn moeder. Ook heb ik een
vlinderketting waarop haar vingerafdruk staat. Die draag
ik elke dag en is echt ‘mijn stukje mama’.
Mijn moeder zei altijd dat ik zo positief bleef als het
tegenzat. Ik probeer dan ook niet bij de pakken neer te
gaan zitten. Voor mama.”
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Controleverklaring
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering en Raad van Commisarrissen van Yarden Holding B.V..
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2016
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Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Yarden Holding B.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Almere
(hierna ‘de jaarrekening&#39;) gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Yarden Holding B.V.
per 31 december 2016 en van het resultaat en de
kasstromen over 2016, in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De jaarrekening bestaat uit:
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per
31 december 2016.
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-enverliesrekening over 2016.
3. de geconsolideerde kasstroomoverzicht over
2016.
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 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 Yarden Holding B.V. 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•	Bericht van de Raad van Commissarissen aan de
aandeelhouders.
•	Bestuursverslag en toelichtingen.
de overige gegevens.
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 controle van de jaarrekening 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.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen
van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie voor de
jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken
en het getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit
kader is de directie verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als de directie 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 de
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directie afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op
basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij de directie het voornemen heeft om de
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactivi-teiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. de directie moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactivitewiten 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 vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle 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.

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
de 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.
Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van een controle
van financiële overzichten verwijzen wij naar de
website van de Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants (NBA):
https://www.nba.nl/Documents/Tools%20Vaktechniek/Standaardpassages/Standaardpassage_
nieuwe_controletekst_niet_oob_variant_%20
Nederlands.docx

Amstelveen, 8 mei 2017
KPMG Accountants N.V.
F.M. van den Wildenberg RA

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
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“Dat ik
hem mocht
wassen,
maakt me
erg trots”

Naren Sahai (36)
Ramdat Sahai (1945-2004)
“Mijn oom Ramdat en ik hadden een heel bijzondere
band. In groep 8 – toen mijn moeder, broer en ik een
tijdje geen vaste verblijfplaats hadden – ving hij mij elke
dag na school op. Dan had altijd wat lekkers voor me
gekookt. Surinaamse eend, pittige kippenlever of wilde
duif bijvoorbeeld. Ook toen mijn ouders in 1993 gingen
scheiden en mijn broer en ik het moeilijk hadden, stond
‘Ramdat dada’ voor ons klaar. Dat alles maakte dat
hij als een tweede vader voor me was. Mijn oom was
heel zorgzaam en sociaal, maar hij was ook ‘bijzonder’
te noemen. Elke ochtend begon hij met een ‘glaasje

appelsap’. Ik had als kind al snel door dat dat whiskey
was, maar ik liet het maar.
In 2004 is mijn oom aan de gevolgen van alcoholisme
overleden. Ik heb hem gelukkig mogen wassen voor hij
gecremeerd werd, iets wat in de Hindoestaans-Surinaamse
cultuur zeer belangrijk is. Dat ik dat mocht doen, maakt
me erg trots. Hij heeft immers een belangrijke rol gespeeld
in mijn leven. Zijn negatieve drang naar drank heb ik gelukkig niet geëerfd, maar wél zijn zorgzaamheid. Het klaarstaan voor je familie. Want ik weet uit eigen ervaring hoe
belangrijk dat is.”

“Ik wil
haar zo
vaak even
bellen”

Jannet Munsterman (33) over
Miny Brandenbarg (1941-2016)
“2016: het jaar dat ik moeder werd én mijn eigen moeder
verloor. Ze zeggen dat dood en leven dicht bij elkaar
liggen, maar ik had nooit gedacht dat ik het zo letterlijk
zou ervaren.
Mijn moeder was geregeld aan het kwakkelen met haar
gezondheid en tegelijkertijd heel sterk. Toen ze de ziekte
van Kahler (ongecontroleerde groei van kwaadaardige witte
bloedcellen in het beenmerg) kreeg, dacht ik dan ook:
hier komt ma wel weer bovenop. Maar dat gebeurde niet.
Hoogzwanger zat ik aan haar sterfbed. Mijn moeder vond
het geweldig dat ik in verwachting was, en nu zou ze haar

kleinkind nooit ontmoeten... Ik vond het zó oneerlijk!
Sinds ik moeder ben van Luuk wordt het gemis alleen
maar groter. Ik wil haar zo vaak even bellen. Om kleine
mijlpalen van dat mannetje te delen of raad te vragen.
En ook: haar erkenning dat je het goed doet als moeder.
Ik troost me met de gedachte dat ze vanaf een afstandje
met ons meekijkt en alsnog hartstikke trots is. Eens in de
zoveel weken ga ik met Luuk naar de begraafplaats om
haar graf te bezoeken. Als hij wat ouder is, zal ik hem
vertellen wat voor fantastische vrouw mijn moeder was.
Zo leert Luuk zijn oma toch nog een beetje kennen.”

www.yarden.nl
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