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Allianz Nederland

Profiel

Allianz Nederland is een topverzekeraar met een sterke positie 

in drie kernmarkten: schadeverzekeringen, levensverzekeringen 

en vermogensbeheer. In de schademarkt zijn wij een van de be-

langrijkste spelers met sterke posities in zakelijke verzekeringen 

en motorrijtuigenverzekeringen. In de levenmarkt is Allianz 

Nederland aanbieder van flexibele oplossingen voor vermo-

gensvorming en risicobescherming. Op het gebied van vermo-

gensbeheer is Holland Beleggingsgroep al vele jaren succesvol 

met diverse beleggingsfondsen die over de hele linie uitstekende 

prestaties laten zien.

 

Kenmerkend voor Allianz Nederland is de manier waarop 

wij met het intermediair samenwerken. Wij streven naar 

intensieve partnerships, waarbij wij het intermediair zo veel 

mogelijk op maat willen ondersteunen in zijn informatie- en 

marketingbehoefte en  willen voorzien van kwalitatief sterke 

producten en diensten.

Als bedrijf zijn wij consistent in onze houding en indien nodig 

zoeken wij samen met het intermediair naar oplossingen. Wij 

slagen erin ook voor moeilijk te verzekeren bedrijven verzeke-

ringsoplossingen te bieden. Samen met het intermediair willen 

wij de toon zetten en in de markt gekend zijn als een sterke en 

betrouwbare partner. 

Allianz Nederland is duidelijk over zijn positie: wij kiezen voor 

een selectieve distributie. Daarnaast kijken wij doelbewust naar 

risico’s en weten heel goed wat wij wel en niet willen verzeke-

ren. De voorwaarden zijn daarbij doorgaans belangrijker dan  

het tarief. Ook hier betrachten wij helderheid omdat het inter-

mediair en de eindklanten daar recht op hebben.

Allianz Nederland is onderdeel van Allianz Group, internationaal 

een van de grootste financiële instellingen ter wereld. 
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Missie en visie  

Allianz Nederland wil worden gekend en herkend als een flexi-

bele en marktgerichte Groep met grote kennis van zaken en een 

goede dienstverlening. 

Allianz Nederland staat voor leadership. Dit houdt in dat wij uit-

stekende financiële resultaten willen laten zien, gecombineerd 

met professionele dienstverlening en medewerkers die uitmun-

ten in hun vak. Wij hoeven niet de grootste te zijn, maar willen 

wel de beste zijn in onze kernmarkten. Ons streven is een plaats 

in de top van best presterende verzekeraars.

 

Strategie

De strategie van Allianz Nederland is afgeleid van de strategie 

die Allianz wereldwijd voert. Versterking van de kapitaalsbasis, 

verhogen van de winstgevendheid en focus moeten leiden tot 

duurzame en winstgevende groei. 

Focus

Onze activiteiten zijn gericht op de kernmarkten schade, leven 

en vermogensbeheer. In 2006 worden wij ook actief op de markt 

van inkomensverzekeringen. Allianz Nederland streeft naar een 

redelijk evenwicht tussen schade en leven; nu is de verhouding 

ongeveer 70/30. Evenwicht is noodzakelijk om minder gevoelig 

te zijn voor conjuncturele golven. De schademarkt is een ver-

dringingsmarkt, is grillig en kent grote uitslagen. De levenmarkt 

is beter voorspelbaar in zijn ontwikkeling en biedt bovendien, 

gegeven ons beperktere marktaandeel, meer groeikansen. Met 

ons schadebedrijf hebben wij reeds een aanzienlijk aandeel in 

de markt. Met ons levenbedrijf streven wij naar een aandeel van 

boven de 5% op de individuele levenmarkt.  Deze doelstelling mag 

echter niet ten koste gaan van onze rentabiliteit. 

Financieel topperformer

Allianz Nederland presteert bovengemiddeld vergeleken met 

de Nederlandse verzekeringsmarkt; die voorsprong willen wij 

vasthouden. Winstgevende groei is ons uitgangspunt. Daarmee 

leggen wij een gezonde financiële basis voor een duurzame 

concurrentiepositie en succesvol ondernemerschap. 

Operational Excellence

Allianz Nederland wil optimale oplossingen bieden aan het 

intermediair en de eindklanten. Dit betekent dat wij passende 

producten ontwikkelen en leveren en daarnaast zo veel mogelijk 

vanuit geïntegreerde processen werken. Wij beogen hiermee het 

met ons samenwerkend intermediair zo goed mogelijk te onder-

steunen in zijn activiteiten.

Uitdagende werkomgeving

Professionele, gedreven medewerkers zijn een voorwaarde om 

onze strategie te kunnen uitvoeren. Kenmerkend voor onze stu-

ringsfilosofie is dat medewerkers veel verantwoordelijkheid dra-

gen en wij werken vanuit een platte organisatie. Uit deze filosofie 

vloeit voort dat wij veel aandacht besteden aan training en oplei-

ding om ervan verzekerd te zijn dat eenieder voldoende is toege-

rust om invulling te geven aan zijn rol en ontwikkeling.
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Kerncijfers
Bedragen in miljoen euro’s 

a Kerncijfers op basis van Dutch-GAAP.

2005 2004 2003a 2002a 2001a

Omzet   

Premie-inkomen

- Schadeverzekering 929,8 981,3 1.093,1 1.023,3 872,8

- Levensverzekering 381,2 499,6 509,9 490,7 482,8

Totaal bruto premies 1.311,0 1.480,9 1.603,0 1.514,0 1.355,6

Opbrengsten  uit beleggingen 172,8 157,8 205,5 206.1 208,8

Overige opbrengsten 22,7 30,9 34,6 67,4 55,1

1.506,5 1.669,6 1.843,1 1.787,5 1.619,5

Premies eigen rekening 1.186,5 1.319,7 1.430,5 1.353,6 1.225,3

Resultaten

Resultaat Schadeverzekering 138,2 109,6 95,1 81,5 41,7

Resultaat Levensverzekering 63,0 35,4 33,1 38,9 48,6

Resultaat bancaire activiteiten  13,9 11,0 7,2 4,4 7,1

Overige resultaten (inclusief financieringslasten)  (2,9) (4,1) (17,3) (13,3) (4,3)

Resultaat voor belasting  212,2 151,9 118,1 111,5 101,7

Resultaat na belasting 155,4 102,7 82,3 74,6 71,4

Beleggingen  

Voor risico van de maatschappij 3.030,7 2.847,3 2.788,7 2.646,8 2.844,9

Voor risico van polishouders 2.916,0 2.483,6 2.184,7 1.921,5 1.939,8

5.946,7   5.330,9 4.973,4 4.568,3 4.784,7

Verzekerd kapitaal Levensverzekering  24.309,6 23.819,0 25.076,0 23.802,0 21.810,0

Technische voorzieningen

Bruto 5.082,3 4.655,0 4.587,6 4.138,2 4.033,9

Eigen rekening 4.946,8 4.499,4 4.313,0 3.974,0 3.857,9

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 59,8 59,8 59,8 59,8 28,3

Reserves 591,8 428,3 291,6 241,1 76,1

651,6 488,1 351,4 300,9 104,4

Gemiddeld aantal medewerkers 
(omgerekend naar volledige dienstbetrekking)

1.389 1.498 1.560 1.638 1.643
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Specificatie van verzekeringsactiviteiten
Bedragen in miljoen euro’s

Resultaten per  branche Schadeverzekering

K
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    Totaal     Brand   Auto  Pleziervaartuigen     Overige Varia

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Bruto premie 929,8 981,3 233,8 276,5 595,3 600,2 15,6 16,1 85,1 88,5

Verdiende premie eigen rekening 822,8 834,5 142,7 155,8 591,6 590,0 14,2 13,0 74,4 75,8

Uitkeringen 497,7 556,4 73,5 84,7 375,9 403,9 6,5 5,4 41,8 62,4

Bedrijfslasten 250,4 249,7 43,7 42,0 176,2 177,0 3,8 3,9 26,8 26,9

Technisch resultaat 74,7 28,4 25,5 29,2 39,4 9,1 3,9 3,7 5,8 (13,5)

Toegerekende opbrengsten uit  
beleggingen

 
47,1

 
47,0

 
5,8

 
5,8

 
31,3

 
31,0

 
0,9

 
0,9

 
9,1

 
9,3

Verzekeringsresultaat 121,8 75,4 31,3 35,0 70,7 40,1 4,8 4,6 14,9 (4,3)

Kerncijfers

Schade ratio 60,5% 66,7% 51,5% 54,3% 63,5% 68,5% 46,0% 41,8% 56,2% 82,3%

Kosten ratio 30,4% 29,9% 30,6% 26,9% 29,8% 30,0% 26,5% 29,8% 36,0% 35,6%

Combined ratio 90,9% 96,6% 82,1% 81,3% 93,3% 98,5% 72,6% 71,6% 92,2% 117,9%

Premies  Levensverzekering

2005 2004

Eenmalig Periodiek Totaal Eenmalig Periodiek Totaal

Verzekeringsovereenkomsten 
waarbij de  maatschappij het  
beleggingsrisico draagt

Kapitaalverzekeringen 0,0 2,0 2,0 2,4 1,8 4,2

Lijfrentes 4,3 0,0 4,3 4,3 0,0 4,3

Hypotheken 0,9 33,6 34,5 0,8 32,8 33,6

Overlijdensrisicoverzekeringen 0,2 28,8 29,0 0,3 42,8 43,1

Overig 0,0 3,4 3,4 0,0 1,8 1,8

5,4 67,8 73,2 7,8 79,2 87,0

Verzekeringsovereenkomsten  
waarbij de verzekerden het  
beleggingsrisico dragen

Unit-linked verzekeringen 79,4 228,6 308,0 172,0 240,6 412,6

Bruto premie 84,8 296,4 381,2 179,8 319,8 499,6

Uitgaande herverzekeringspremies 13,0 19,1

Verdiende premie eigen rekening 368,2 480,5
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Groepsdirectie Allianz Nederland 

Van links naar rechts:

H.J.J. Schoon

C.C. Krijgsman

P.H.M. Versteeg

A.C. de Grunt

H.J.E.J. van Lent (voorzitter)

Raad van commissarissen Allianz Nederland

R.J.W. Walvis (voorzitter)

G.J. de Boer-Kruyt 

D.F. Bremkamp

F.W. Fröhlich

F.M.A.H. Thomazeau
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Voorwoord

In 2005 hebben wij met al onze medewerkers een geweldig mooi resultaat bereikt. Wij zijn oprecht trots dat 

wij zo snel na de fusie tussen Zwolsche Algemeene en Royal Nederland laten zien dat het totaal meer is dan 

de som van beide delen. Onze uitstekende financiële performance toont dit aan. Wij worden in toenemende 

mate gezien als een belangrijk speler op de Nederlandse markt. Dat men ons als zodanig erkent, daarop zijn 

wij minstens zo trots als op onze resultaten.

Het meest onderscheidende van Allianz Nederland is dat wij altijd sterk gericht zijn op kwaliteit. Wij willen 

duurzaam winstgevende groei realiseren door onze aandacht te richten op waar wij goed in zijn, te leren 

van elkaar en te profiteren van de uitgebreide kennis die aanwezig is binnen Allianz Group. Om ook in de 

toekomst topkwaliteit te kunnen blijven leveren, zijn wij bezig met een aantal projecten zoals het verbeteren 

van onze processen en inzetten van geavanceerde communicatietechnologie. 

Maar wij richten de blik niet alleen op onze eigen bedrijfsvoering. Wij zijn ons ervan bewust dat wij ons 

bestaansrecht ontlenen aan onze klanten. Alles wat wij doen, staat in het teken van het verwerven en 

behouden van klanten. Nu de fusieactiviteiten achter de rug zijn, gaan wij ons meer richten op verbetering 

van de commercie. Wij willen de banden met ons intermediair verder aanhalen en dichter bij deze voor ons 

belangrijke schakel in de keten opereren. Om dit te bereiken, zullen wij in  de komende periode onze focus 

nog meer naar buiten richten. 

Die versterkte commerciële aandacht is ook noodzakelijk om onze positie op de markt te behouden en 

te verstevigen, gezien de hevige concurrentie. Risico denken heeft de laatste jaren in onze branche een 

geweldige vlucht genomen. Dat denken in risico’s gaat echter wel eens te ver. Immers, berekend risico 

nemen is onze core business. Als bedrijf dat maatschappelijk verantwoord werkt, mogen wij hiervoor niet 

weglopen. Ons streven is om voor de langere termijn goed na te denken over de beste oplossing voor alle 

partijen. En vervolgens die oplossing  ook te bieden in het belang van de klant én van de branche.

Deze filosofie dragen wij ook uit naar het intermediair. Wij vinden het belangrijk een zeer stevige band op 

te bouwen met ons intermediair, die Allianz Nederland een gezicht geeft in de markt. Op allerlei manieren 

geven wij inhoud aan dit partnership en denken na over verdere verbetering, die wij vervolgens ook 

doorvoeren. In dit verslag vullen onze drie divisies vanuit hun eigen perspectief in op welke wijze zij gestalte 

geven aan dit partnership met het intermediair.

Henri van Lent

Voorzitter groepsdirectie
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Verslag van de groepsdirectie 

Allianz Nederland in 2005

Financiële prestaties 

Allianz Nederland kan terugkijken op een succesvol jaar. De 

winstontwikkeling was veel sterker dan verwacht, met als resul-

taat een recordwinst. De nettowinst kwam uit op  € 155,4 miljoen, 

een stijging van 51% ten opzichte van 2004. 

Alle divisies droegen bij aan dit sterke resultaat. De divisie Schade 

kende de grootste groei. Ook de divisies Leven en Vermogens-

beheer lieten een beter resultaat zien dan het jaar daarvoor. 

Daar staat tegenover dat de omzet uitgedrukt in premie-inko-

men daalde, zowel bij Schade als Leven. De verklaringen voor dit 

resultaat zijn per divisie anders te duiden.

Schadeverzekering

De hogere winstgevendheid van de divisie Schade is primair toe te 

wijzen aan de lagere schadelast in alle segmenten. In Nederland 

bleven in het verslagjaar grote stormen uit, terwijl het aantal 

grote brand- en bedrijfsschades duidelijk beneden het gemid-

delde van de laatste jaren bleef. 

Het aantal schadegevallen in motorrijtuigen en daaraan ge-

relateerde personenschade liep eveneens terug. Dit is een trend 

die zich al enige jaren manifesteert. Het dalend aantal autoscha-

des wordt vooral beïnvloed door externe factoren zoals veiliger 

auto’s, een betere kwaliteit van de infrastructuur en preventie-

maatregelen. Het premie-inkomen uit autoverzekeringen daalde 

in 2005 met 1% onder druk van de concurrentie. 

De strijd om de klant zal in de nabije toekomst verder verhevi-

gen, waardoor de druk op de marge verder toeneemt. Als gevolg 

daarvan verwachten wij dezelfde goede prestatie het komende 

jaar niet te kunnen evenaren.

Levensverzekering

Bij de divisie Leven steeg het rendement licht, ondanks een nog 

steeds weinig toeschietelijke markt. Het niveau van expirerende 

polissen en afkopen bij premiebetalende levensverzekeringen 

kon niet volledig worden ingelopen met nieuwe productie, 

waardoor de premieomzet met bijna 1%  afnam. 

Ondanks verdere terugval van onze kernmarkt, hebben wij 

ons marktaandeel in de nieuwe productie voor reguliere premies 

kunnen vasthouden met unit-linked producten. Zoals verwacht, 

realiseerden wij duidelijk minder productie in koopsommen. 

Dit houdt verband met de verwachte lagere productie in het 

garantiefonds ten opzichte van 2004 als gevolg van een lager 

garantiepercentage. 

Daar staat tegenover dat de hypotheekproductie steeg met 

bijna 60% vergeleken met dezelfde periode in 2004. Dit resultaat 

lag 10% boven de al ambitieuze doelstelling.  

Vermogensbeheer 

Holland Beleggingsgroep realiseerde een toename van het totale 

vermogen onder beheer, waarbij vooral de positieve ontwikkelin-

gen op de financiële markten hebben bijgedragen aan de groei.  

Wij wisten duidelijk te profiteren van een optimistischer 

beursklimaat. Over de hele linie laten de door Holland Beleg-

gingsgroep beheerde beleggingsfondsen een outperformance 

zien ten opzichte van de benchmark, waarbij vooral de aande-

len- en mixfondsen een zeer goed jaar achter de rug hebben.

Allianz Nederland heeft zijn financiële positie verder versterkt. 

Het eigen vermogen is gegroeid van € 488,1 miljoen in 2004 naar 

€ 651,6 miljoen in 2005. Verheugend is dat wij onze S&P rating 

bevestigd zagen met stable outlook, waar wij in 2004 nog een 

negative outlook ontvingen. Deze betere rating ligt ook in lijn 

met de prestaties van de totale Allianz Group, wat eveneens tot 

uitdrukking komt in een stijgende beurskoers.
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Ontwikkelingen 

Marktontwikkelingen

De verzekeringsmarkt in Nederland is een volwassen markt waar 

slechts in enkele deelmarkten ruimte is voor groei. De concurren-

tie tussen verzekeraars om de gunst van het intermediair en de 

eindklant is toegenomen, waardoor de druk op de marges aan-

houdt. Die margedruk neemt nog extra toe doordat het markt-

aandeel van ketens en inkoopcombinaties op de Nederlandse 

markt verder is toegenomen. De grote of gespecialiseerde spelers 

zullen daarbij naar verwachting het succesvolst zijn. Dat blijkt 

ook uit de verdere consolidatie, zowel bij de verzekeraars als bij 

het intermediair.

De Wet financiële dienstverlening (Wfd) die per 1 januari 2006 

van kracht is, zal de concentratiegolf bij het intermediair nog 

versterken. Wij beschouwen dit allereerst in positieve zin. Ten 

opzichte van de ons omringende landen opereert het intermedi-

air in Nederland op hoog niveau. Die professionaliteit krijgt met 

de Wfd en door verdere consolidatie een extra krachtige impuls. 

Hier staat tegenover dat het distributiekanaal smaller wordt. 

Intermediairverzekeraars moeten zich hierop voorbereiden met 

excellente service en producten. 

Wij vragen ons ook af of het verdwijnen van assurantiekanto-

ren voor de klant beter is. Krijgt de klant nog dezelfde persoon-

lijke aandacht die hij gewend was wanneer hij bij een grotere 

tussenpersoon te rade moet gaan? Sommige klanten zullen 

weliswaar kiezen om via internet hun verzekeringen te sluiten, 

maar voor een aantal producten blijft persoonlijk advies toch 

belangrijk. Allianz Nederland blijft zich daarom inzetten om het 

kennisniveau bij het intermediair waarmee wij samenwerken op 

een hoog peil te houden.

Economische ontwikkelingen

Het consumentenvertrouwen was gedurende het jaar matig, wat 

directe invloed had op het spaar- en beleggingsgedrag van parti-

culieren. Indirect had dit gevolgen voor de economische activiteit 

en het prijspeil. Door de matige economische opleving was er bij 

het bedrijfsleven waarschijnlijk wel meer ruimte om aandacht  

te besteden aan risicomanagement en schadepreventie.

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

De overheid trekt zich daadwerkelijk steeds verder terug uit soci-

ale verzekeringen en zorg- en inkomensregelingen. Wij zien dat 

individualisering door deze politieke bewegingen sterker wordt 

gestimuleerd. Dit kan worden bestempeld als een negatieve 

ontwikkeling voor verzekeraars, omdat tegelijkertijd het soli-

dariteitsgevoel afneemt en juist solidariteit de basis is van ons 

verzekeringsstelsel. Om in deze ontwikkeling mee te gaan, denkt 

Allianz Nederland na over een nog nauwere aansluiting tussen 

premie en risico, waarmee de beleving van een persoonlijke  

oplossing voor een bepaald risico kan worden versterkt.

Uiteraard is de positieve kant van de individualiseringstrend 

dat er nieuwe kansen voor verzekeraars ontstaan om producten 

te ontwikkelen voor mensen die meer voor zichzelf moeten zor-

gen. De levensloopregeling is daarvan het recentste voorbeeld.

Wet- en regelgeving 

De wetgeving die de financiële sector betreft, is enorm toegeno-

men en heeft in 2005 veel impact gehad op de interne organisa-

tie van verzekeraars en bancaire instellingen. Het is voor deze 

ondernemingen een kostbare zaak om te zorgen dat zij tijdig 

voldoen aan de vele wijzigingen op het gebied van pensioen-

wetgeving, zorgplicht (Wet financiële dienstverlening), toezicht 

(Wet toezicht beleggingsfondsen), regelgeving (de Europese 

IFRS en de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act), maar ook aan de 

eisen die toezichthouders (AFM en DNB) stellen. Behalve het kos-

tenaspect dat hiermee samenhangt, is het ook een negatieve ont-

wikkeling dat de aandacht van de ondernemingen noodgedwon-

gen wordt verlegd van ondernemen naar de interne processen. 

Ook binnen Allianz Nederland is veel werk verzet om per 

jaareinde 2005 SOx-compliant te zijn en om deze jaarrekening 

voor de eerste keer te presenteren volgens nieuwe International 

Financial Reporting Standards (IFRS). 

Financiële strategie

Winstgevende groei

Allianz Nederland kiest voor kwaliteit van de omzet en voor 

rendement op de lange termijn. Wij stellen winst boven volume 

in ons streven naar duurzame waardecreatie. Met andere woor-

den: wij zijn geen prijsvechter of een koper van marktaandeel. 

Als wij prijsverlagingen doorvoeren, gebeurt dat alleen op basis 

van een adequate risicobeoordeling. De daling van het premie-

inkomen is in 2005 dan ook niet ten koste gegaan van de winst-

gevendheid van onze onderneming.
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Kostenbeheersing

Kostenbeheersing blijft onze voortdurende aandacht houden. 

Ten opzichte van 2004 bereikten wij voor onze verschillende 

operaties een lager of gelijkwaardig kostenniveau. De strate-

gische projecten die wij momenteel uitvoeren binnen de Neder-

landse organisatie en wereldwijd, zullen naar verwachting leiden 

tot hogere efficiency en verdere daling van de kosten. 

Focus op omzet

Vanwege de druk op de marges is het noodzakelijk dat wij ons 

sterker richten op het verhogen van de omzet. Vandaar dat wij 

ons meer op de effectiviteit van onze verkoopinspanningen wil-

len concentreren. Ons eerste doel is om op de korte termijn de 

vruchten te plukken van deze verscherpte focus op commercie, 

wat zich moet vertalen in een toename van marktaandeel.

Een tweede reden om onze commerciële inspanningen te 

vergroten, is dat wij zien dat er in distributie veel aan het wij-

zigen is. Dit gebeurt onder invloed van de Wfd, maar ook door 

toenemend gebruik van internet in relatie tot financiële dienst-

verlening. Communicatietechnologie is zo geëvolueerd, dat onze 

producten op een andere manier worden gedistribueerd dan in 

het verleden. 

Verder hebben wij de laatste jaren allerlei nieuwe vormen van 

distributie zien ontstaan zoals serviceproviders en specialisti-

sche ketens. Door inkoopkracht te bundelen, groeperen partijen 

in het distributiekanaal zich zo tot een steviger blok richting ver-

zekeraars. In 2005 hebben wij onderzocht wat onze positie is in 

de huidige markt en wat onze houding moet zijn ten opzichte 

van deze partijen. De maatregelen die wij naar aanleiding van de 

bevindingen uit dit onderzoek nemen, zullen in 2006 zichtbaar 

worden. 

Risicomanagement

Als financiële dienstverlener behoren risicoacceptatie en actief 

risicomanagement tot de kerncompetenties van Allianz Neder-

land. De doelstelling van risicomanagement is adequate risi-

cobeheersing. Risicomanagement maakt integraal onderdeel 

uit van het management en control raamwerk. Het behelst het 

identificeren, analyseren, meten, monitoren, rapporteren en be-

heren van risco’s. Dit proces vormt de basis voor een efficiënte 

allocatie van het economisch kapitaal en ondersteunt ons op 

waardecreatie gebaseerd management.

Meer informatie over risicomanagement op pagina’s 64 en 65 

als onderdeel van de jaarrekening.

Strategische projecten

Ketenintegratie

Ketenintegratie is een eigen project waarmee de efficiency bin-

nen de keten (van verzekeraar tot polishouder) aanzienlijk wordt 

verbeterd met behulp van moderne communicatietechnologie. 

Dit is in ons schadebedrijf een van de sleutels om concurre-

rend te blijven en als partner te opereren voor het intermediair.  

In 2005 hebben wij veel succes geboekt met deze aanpak bij 

London Verzekeringen, onze schadeverzekeringsmaatschappij 

die standaardschadeproducten aanbiedt. Inmiddels wordt van 

de nieuwe productie 85% volledig elektronisch afgehandeld via 

LondonNet. 

Op basis van deze goede ervaringen is Allianz Nederland Schade-

verzekering in het laatste kwartaal van 2005 gestart met de invoe-

ring van AllianzNet, dat aanvullende functionaliteit biedt voor 

het intermediair. Binnen Allianz Nederland Levensverzekering 

werd akkoord gegeven voor de ontwikkeling van de eerste fase 

van ketenintegratie.

Sustainability

Sustainability is een wereldwijd project binnen Allianz Group en 

staat voor duurzame waardecreatie. In dit kader zijn wereldwijd 

projecten gestart waarbij leden van Allianz Group best practices 

met elkaar uitwisselen. 

De eerste projecten zijn gestart bij Schade, en wel voor motor-

rijtuigenverzekeringen omdat dit voor de meeste verzekerings-

bedrijven het belangrijkste schadeproduct is. Hierbij is de aan-

dacht vooral uitgegaan naar productontwikkeling, klantbehoud 

en verbetering van het schadeproces. Ook bij Leven zijn projecten 

opgestart en ligt de focus eveneens op klantbehoud en op verdere 

efficiencyverbetering binnen de keten.

Customer Focus

De eerste ‘customer’ voor Allianz Nederland is het intermediair; 

het Nederlandse programma richt zich daarom in de eerste plaats 

op hen. In 2005 is binnen Allianz Group een onderzoeksmethode 

ontwikkeld waarmee wij onze positie bij onze klanten kunnen 

onderzoeken. In Nederland zal dit onderzoek in 2006 plaats-

vinden voor Leven en Schade. Daarbij wordt onze positionering 

gebenchmarkt ten opzichte van andere verzekeraars in Neder-

land. De conclusies van dit onderzoek moeten ons ondersteunen 

en leiden bij onze commerciële inspanningen.



V
ER

SLA
G

 V
A

N
 D

E G
R

O
EP

SD
IR

EC
T

IE

A L L I A N Z  N E D E R L A N D  G R O E P  1 1

Leadership Values

Binnen Allianz Group wordt gestreefd naar een gemeenschap-

pelijke managementcultuur. Deze is gericht op goede communi-

catie met de medewerkers, op prestatiegerichtheid, commerciële 

gerichtheid en de ontwikkeling van mensen. Ook in 2005 hebben 

onze managers hun oordeel kenbaar gemaakt over de situatie 

binnen onze Groep ten aanzien van deze waarden. 

Vooral in onze interne communicatie en in management-

development (MD) zijn duidelijke verbeteringen ingevoerd. 

Binnen het MD-programma zijn projecten opgestart waarbij wij 

jonge, opkomende talenten de mogelijkheid hebben gegeven 

ook geconfronteerd te worden met belangrijke bedrijfsvraag-

stukken. 

Medewerkers 

Als werkgever willen wij een uitdagende werkomgeving bieden. 

Deze visie vertalen wij door verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie te leggen, zodat men direct het effect ziet van eigen 

handelen. Dit werkt over het algemeen stimulerend en inspire-

rend. Deze managementfilosofie impliceert ook dat fouten ma-

ken past in een ondernemende cultuur. 

Ondernemingsraad

De groepsdirectie en ondernemingsraad zijn in het verslagjaar 

regelmatig bijeengekomen om te overleggen over tal van actu-

ele onderwerpen die spelen bij onze onderneming. Zo waren 

onder meer de initiatieven op het gebied van Ketenintegratie, 

het Sustainability programma, de Data Center Consolidatie en 

de wijzigingen bij diverse bedrijfsonderdelen onderwerp van 

gesprek. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden veranderde 

er veel. Over de pensioenregelingen, de levensloopregeling en de 

ziektekostenverzekering is dan ook intensief overleg gevoerd.

Wij bedanken de ondernemingsraad voor de kritische, op-

bouwende dialoog en wij vertrouwen erop de constructieve 

samenwerking ook in 2006 voort te zetten. 

Raad van commissarissen 

De samenstelling van de raad van commissarissen bleef gedu-

rende het verslagjaar ongewijzigd. In 2005 vonden de herbe-

noemingen plaats van de heer F.M.A.H. Thomazeau en de heer 

D.F. Bremkamp als lid van de raad van commissarissen, volgend 

op de afloop van hun vierjarige commissariaat. Per 1 januari 2006 

is de heer J.-P. Thierry benoemd tot lid van de raad van commis-

sarissen. Op dezelfde datum is de heer D.F. Bremkamp afgetre-

den als commissaris vanwege zijn pensionering. 

Tijdens het verslagjaar vonden vier bijeenkomsten plaats van 

de raad, waarbij de groepsdirectie aanwezig was. Onderwer-

pen van bespreking waren onder andere de hoofdlijnen van 

het algemene beleid van Allianz Nederland, Business Plan 

Inkomensverzekeringen, stand van zaken van het Sustainability 

programma alsmede de ICT-strategie. Het audit committee van 

de raad van commissarissen kwam in het verslagjaar tweemaal 

in vergadering bijeen. De leden  spraken met vertegenwoordigers 

van Allianz Nederland en van de externe accountant over onder 

meer de implementatie van de Sarbanes-Oxley Act, toepassing 

van de International Financial Reporting Standards (IFRS) bij het 

opstellen van de jaarrekening, externe en interne auditplanning 

en compliance vereisten voor een integere bedrijfsvoering. 

Wij danken de raad van commissarissen voor de actieve in-

vulling van zijn toezicht verantwoordelijkheden ten aanzien van 

de onderneming. 

Vooruitblik

Aan de schadekant zijn wij van plan een nieuw tarief te introdu-

ceren voor autoverzekeringen in de zomer van 2006. Dit tarief 

zal veel meer gerelateerd zijn aan de individuele risico’s. Bij de 

invoering van deze nieuwe tariefstructuur zal gebruik worden 

gemaakt van de kennis en ervaring binnen de mondiale Allianz 

organisatie. 

Op het gebied van pensioenregelingen verwachten wij op ter-

mijn een verschuiving van middelloon- en eindloonregelingen 

naar beschikbare premieregelingen. Dit wordt mede ingegeven 

door de gewijzigde boekhoudregels als gevolg van IFRS. Onze pen-

sioenproducten passen uitstekend in deze trend. Wij zullen actief 

werken aan het vergroten van ons marktaandeel op dit gebied. 

Dit geldt evenzeer voor de levensloopregeling. Met de ken-

nis en kunde van Holland Beleggingsgroep beschikken wij over 

voldoende expertise om geïndividualiseerde producten voor de 

levensloopregeling aan te bieden. Met onze beleggingsproduc-

ten beogen wij een groter publiek te bereiken en het intermediair 

ertoe  te bewegen beleggingsfondsen tevens als een onderdeel te 

zien van hun financiële adviezen.

De markt van inkomensverzekeringen zal, mede gezien de 

politieke ontwikkelingen, belangrijker worden voor Allianz 

Nederland. Wij zien dit segment als een groeimarkt waarop wij 

in het verleden onvoldoende inspeelden en waarin wij op korte 

termijn een positie willen verwerven. Ons plan is om in de loop 

van 2006 binnen ons bedrijf een nieuwe activiteit voor inkomens-

verzekeringen te starten. 
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Kernactiviteiten

Schadeverzekering 

Allianz Nederland is een belangrijke speler op de Nederlandse 

schademarkt. De divisie Schade heeft een leidende positie in een 

aantal markten, vooral in autoverzekeringen en in de markt van 

bedrijfsrisico’s. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij vakken-

nis op het gebied van risico-acceptatie goed weten te combine-

ren met ondernemerschap. Het accountmanagement heeft een 

hoge mate van vrijheid om zelf invulling te geven aan ons streven 

tot optimale samenwerking met het intermediair. 

De divisie Schade opereert met vier business units die onder 

eigen merknaam een eigen markt bedienen:

•       Allianz Nederland Schadeverzekering concentreert zich op de 

zakelijke MKB en particuliere markt, inclusief collectiviteiten. 

Zij werkt samen met het zelfstandig intermediair.

•        Allianz Nederland Verkeer- en Privé-verzekeringen verzekert 

grote wagenparken en werkt samen met lokale en internatio-

nale makelaars.

•       Allianz Global Risks Nederland verzekert grote bedrijfsrisico’s 

voor nationaal en internationaal opererende bedrijven in de 

co-assurantie markt. Zij werkt samen met nationale en inter-

nationale makelaars.

•        London Verzekeringen maakt als zelfstandig verzekeraar 

deel uit van Allianz Nederland Groep. Zij richt zich vooral op 

standaardverzekeringsproducten voor de particuliere markt. 

Distributie geschiedt ook hier via het intermediair.

De markt

De schadeverzekeringsmarkt is een volwassen markt die sterk 

cyclisch reageert. Economisch keerde het tij nog niet in 2005 in 

het voor ons zo belangrijke MKB-segment. Wij zien bij onze eind-

relaties nog steeds een stagnatie van omzetten en mede vanwege 

de lage inflatie moeizame bedrijfsvoering. 

Die omstandigheid heeft ook effect op onze positionering en 

prijsstelling. De tijd van premiestijgingen lijkt ver achter ons te 

liggen. Het tegengestelde is eerder aan de orde. Klanten zijn zich 

ervan bewust dat er mogelijkheden bestaan om de premie scher-

per te stellen. Ook al is de strijd om de klant hevig, de positione-

ring van de meeste verzekeringsmaatschappijen is dat preventie 

een belangrijke factor blijft. Dit wil zeggen dat prijsverlagingen 

alleen worden toegestaan op basis van adequate risicobeoorde-

ling. Ondanks dat het lastig is om verschil te maken tussen korte- 

en langetermijn kostprijs, constateren wij dat er nog altijd goed 

wordt nagedacht over het accepteren en prijzen van risico’s. Dit 

is een goede zaak.

De gevolgen van catastrofes die elders in de wereld hebben 

plaatsgevonden, zijn voor ons nauwelijks merkbaar geweest. Van 

een opwaartse druk op de prijs was dan ook geen sprake.

Doelstelling

Allianz Nederland Schadeverzekering wil zijn leidende positie  

op de schademarkt behouden. Om dit te bereiken hebben wij 

verschillen activiteiten ondernomen. 

Plannen en acties

Segmentatie 

Allianz Nederland Schadeverzekering voert een transparante 

segmentatiestrategie, wat ook tot uitdrukking komt in de orga-

nisatiestructuur. Doel is ons in toenemende mate te profileren 

als partner voor MKB-verzekeringen. 

Wij besteden veel aandacht aan ondersteuning van het pro-

fessionele intermediair om in de zakelijke markt succesvol te zijn. 

In dit kader hebben wij eind 2005 een Business Focus evenement 

georganiseerd voor het intermediair, waarmee wij de kansen die 

er liggen op de zakelijke markt hebben toegelicht. 

Ketenintegratie 

Wij hebben onze positie versterkt bij het intermediair door 

uitbreiding van LondonNet en met de introductie van AllianzNet. 

London Verzekering is koploper op dit terrein en richt zich 

specifiek op particuliere verzekeringen. De contacten en proces-

afhandeling met het intermediair verlopen momenteel voor 

offertes en nieuwe productie voor het grootste deel volledig 

geautomatiseerd. Ook voor mutaties zien wij dit percentage 

richting 50% gaan.  

Op basis van de goede ervaringen met LondonNet heeft  

Allianz Nederland Schadeverzekering in november 2005 de eer-

ste stap gezet in ketenintegratie. Wij bieden nu een zeer ver door-

ontwikkelde oplossing via AllianzNet. Ook AllianzNet bevat alle 

moderne technieken en koppelingen die van zo’n net verwacht 

mogen worden. Hiermee bieden wij het intermediair tevens de 

mogelijkheid om voor collectiviteiten alles in één keer te regelen 

met onze maatschappij. Het principe is dat wij ‘de etalage’ van 

de tussenpersoon rechtstreeks koppelen aan de ‘fabriek’ van de 

verzekeraar. De tussenpersoon behoudt zijn toegevoegde waarde 

als het gaat om advies aan en binding met de klant. De voorkant 

van deze ICT-oplossing is dan ook volledig afgestemd op de ‘look 

& feel’  bij de betreffende tussenpersoon. 
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Excellent opereren

Schadeherstel

In het schadeherstelproces is onze performance volgens de on-

derzoeken verder verbeterd. Met name in de behandeling van 

autoschades zijn wij erin geslaagd betere resultaten te bereiken 

door een efficiëntere en snellere werkwijze. Tevens hebben wij 

gestuurd op een stijgend aandeel schadeherstel bij onze top-

herstellers en glasherstellers. Dat is goed gelukt. Wij bieden onze 

eindklanten meer kwaliteit doordat schades sneller en beter wor-

den behandeld. Bovendien is het voor de eindklant goedkoper om 

de auto bij een tophersteller te laten repareren, omdat er in dat 

geval geen eigen risico wordt berekend. Onze doelstelling is met 

deze verbeteractie bereikt.

 

Personenschade

Bij personenschade ligt de focus enerzijds op snellere afwikke-

ling van eenvoudige schades en anderzijds op een intensievere 

begeleiding van langlopend letsel. Door eenvoudige schades niet 

te laten voortslepen maar sneller uit te keren,  kunnen zaken in 

kortere tijd worden afgehandeld. Dit leidt tot meer tevredenheid 

bij alle betrokken partijen. Wij kunnen ons daardoor beter richten 

op de meer complexe zaken. Bij langlopende personenschade 

zijn de  kwaliteit en intensiviteit van de begeleiding belangrijk. In 

deze gevallen trachten wij zo snel mogelijk  informatie te krijgen 

over de juistheid van de medische status. Wij willen een rol spelen 

om te komen tot een goede begeleiding met als doel reïntegratie 

in het arbeidsproces waar mogelijk. Dit verbeterproces verloopt 

naar tevredenheid en anticipeert op de te verwachten introductie 

van de gedragscode voor personenschade.

Distributie

De uitkomsten van het onderzoek naar onze positionering bij 

het intermediair leiden ertoe dat wij in 2006 onze samenwerking 

met het professionele intermediair zullen intensiveren. Ook de 

invulling van samenwerking met gevolmachtigden en service-

providers zullen wij evalueren. Reden hiervoor is dat wij de juiste 

partners dienen te selecteren om ketenintegratie verder te kun-

nen doorvoeren. 

Kernboodschappen

Allianz Nederland wil zich richting het intermediair profileren 

en zich onderscheiden met uitstekende producten, deskundig-

heid en expertise, een leidende positie in Operational Excellence 

en een hoge mate van flexibiliteit in de samenwerking met het 

intermediair.  

Allianz Nederland Schadeverzekering geeft daar de volgende 

invulling aan:

Uitstekende producten

In autoverzekeringen is Allianz Nederland al jaren de markt-

leider, waarmee wij bewijzen uitstekende producten te bieden 

die aansluiten op de vraag in de markt. 

In 2005 zijn enkele nieuwe schadeproducten gelanceerd, 

waaronder een bodemsaneringsverzekering en een serie ver-

zuimproducten, inclusief een unieke ongevallenverzuimdekking. 

Daarnaast bracht Allianz Nederland een verbeterde Directeuren- 

en Commissarissenverzekering op de markt waarmee bestuur-

dersaansprakelijkheid wordt gedekt.

Deskundigheid en expertise

Onze kennis delen wij met ons intermediair op allerlei manie-

ren, via congressen en opleidingen tot marketingondersteuning. 

In het laatste kwartaal van 2005 organiseerden wij het Business 

Focus evenement voor het MKB-intermediair, waarbij het thema 

samenwerken op de zakelijke markt werd uitgewerkt. 

Enkele grote internationale klanten hebben Allianz Nederland 

geselecteerd als verzekeringspartner vanwege de diepgaande 

kennis en expertise die wij hen wereldwijd kunnen bieden. Aan 

eigenaren van wagenparken bieden wij advies en ondersteuning 

in schadepreventie.

Leidende positie in Operational Excellence

Ketenintegratie wordt verder uitgerold bij onze relaties en zal 

leiden tot meer efficiency bij het intermediair en bij ons. In het 

kader van ketenintegratie en efficiency verwerken wij nu ook 

vrijwel alle co-assurantie schades via ons elektronisch assuran-

tiebeurssysteem. Digitalisering van schadedossiers leidt al tot 

hogere efficiency in schadebehandeling. 

Wij bereikten in 2005 verdere verbetering van het schade-

behandelingsproces, waarbij wij best practices benutten die hun 

waarde hebben bewezen binnen Allianz Group. 

Hoge mate van flexibiliteit ook in de samenwerking met  

het intermediair 

Onze specialisten opererend in de co-assurantiemarkt zijn in 

staat om samen met het intermediair niet-standaardoplossin-

gen te maken. Een voorbeeld van de flexibele wijze waarop wij 

opereren zijn onze wagenparkverzekeringen. Wij bieden voor 

bedrijfswagenparken collectieve oplossingen. Dit doen wij echter 

ook voor privé-auto’s van werknemers in de vorm van werkne-

merscollectiviteiten. In de samenwerking met het intermediair 

stellen wij ons flexibel op. De tussenpersoon kan kiezen tussen 

een hoge mate van zelfwerkzaamheid of brede administratieve 

ondersteuning van Allianz Nederland. Wij bieden het interme-

diair op deze manier maatwerk, inclusief labeling en bediening. 
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Levensverzekering 

Allianz Nederland onderscheidt zich in de levenmarkt met mo-

derne, flexibele producten tegen een relatief scherpe prijs. Wij 

kennen hoge waarde toe aan de advisering van onze producten 

door een kwalitatief hoogstaand intermediair. Via dit kanaal bie-

den wij hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen, collectieve 

en individuele pensioenverzekeringen volgens het beschikbare 

premiestelsel en leven individueel aan. De verzekerde kan via 

unit-linked zelf de beleggingsmix kiezen die het beste bij zijn of 

haar risicoprofiel past.

De divisie Leven bestaat uit twee onderdelen:

•        Allianz Nederland Levensverzekering voert een breed assor-

timent met producten. Het bevat zowel klassieke spaar- en 

risicoproducten als eigentijdse universal life/unit-linked 

producten. Verkoop vindt uitsluitend plaats via het interme-

diaire circuit met partners die de klanten professioneel kun-

nen adviseren.

•        Universal Leven richt zich op een beperkt aantal grote inter-

mediairs die producten als hypotheek-, pensioen- en lijfrente-

verzekeringen uitsluitend onder eigen label op de markt 

brengen.

De markt

Het principe ‘kwaliteit tegen een goede prijs’ ligt onder vuur onder 

invloed van de huidige marktomstandigheden. De divisie Leven 

ervaart dat het prijswapen door verzekeraars meer wordt ingezet 

dan voorheen. De marges worden krapper, wat noopt tot nadenken 

over onze eigen positionering. Daar komt bij dat binnen het 

distributiekanaal de concentratie toeneemt. In de intermediaire 

schakel in de keten ontstaan meer en meer machtsblokken in de 

vorm van inkoopcombinaties, serviceproviders en specialistische 

ketens. Zij dwingen lagere prijzen af, wat zich direct vertaalt in 

een extra druk op de marges. 

De roep om hogere kwaliteit neemt echter niet af, eerder toe. 

Zowel eindklanten als het intermediair vragen voortdurende 

zorgplicht, al dan niet afgedwongen door de wetgever. Dit bete-

kent dat Allianz Nederland bestaande situaties moet monitoren 

en bewaken om aan die plicht te kunnen voldoen. Ten slotte is 

er de factor dat onze primaire klant, het intermediair, steeds 

veeleisender wordt. Hij verwacht uitstekende service, aandacht 

en probleemloze administratieve verwerking. Met andere woor-

den, het intermediair verwacht van zijn leveranciers Operatio-

nal Excellence dat zich uit in snelheid, flexibiliteit en moderne 

automatisering. Allianz Nederland heeft zijn strategie daarop 

afgestemd.

Doelstelling

Allianz Nederland wil op een winstgevende manier zijn markt-

aandeel vergroten in hypotheken, individuele levensverzekerin-

gen en pensioenen en zijn sterke positie in risicoverzekeringen 

handhaven.

Plannen en acties

Grootschalig ICT-project

Sinds 2003 loopt een grootschalig ICT-project om de diverse back-

officesystemen te converteren naar één platform. Dit systeem 

moet in de eerste helft van 2007 operationeel zijn. Het nieuwe 

platform gaat behalve kostenbesparing door efficiency ook meer 

flexibiliteit opleveren voor productontwikkeling. Dat laatste is 

een noodzakelijke toekomstvoorziening vanwege de snel veran-

derende wetgeving, vooral op het gebied van pensioenen.

Dit ICT-project kost de nodige tijd en inspanning van onze 

mensen. Vandaar dat initiatieven op het gebied van digitaliseren 

en ketenintegratie later aandacht krijgen. In 2005 is hiernaar  een 

onderzoek gestart en in 2006 zullen wij de eerste stappen zetten 

op deze gebieden.

Marktpositie verbeteren

Intussen richten wij de blik zeker ook naar buiten. Er zijn drie 

aandachtsgebieden benoemd voor verbetering van onze markt-

positie: hypotheken, risicoproducten en pensioenen.

Hypotheken

Allianz Nederland Levensverzekering stelt zich ten doel om het 

verlies aan marktaandeel in de periode 2000-2003 om te buigen. 

In 2004 hebben wij de eerste stappen gezet en de organisatie 

daarvoor aangepast. 

Er is een frontoffice gecreëerd dat het contact met de tussen-

persoon onderhoudt, terwijl de nieuw gevormde beheergroep 

voortaan alle administratieve handelingen verzorgt. Wij zitten 

door deze nieuwe inrichting dichter bij onze klant en wij hebben 

medewerkers met de juiste competenties op de juiste plek aan 

het werk. Het gehele team is onder nieuwe eenhoofdige leiding 

gesteld die rapporteert aan de commercieel directeur. Op 1 janu-

ari 2005 zijn wij gestart met de nieuwe organisatie. Dit heeft tot 

goede resultaten geleid. Onze ambitie was om 50% meer hypo-

theekomzet te halen dan vorig jaar; dat is bijna 60% geworden. 

In navolging van de hypotheekgroep is de organisatie van in-

dividuele levensverzekeringen en pensioenen in de loop van het 

vierde kwartaal aangepast, zeker gezien de uitstekende ervarin-

gen met hypotheken.
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Risicoproducten

Onze doelstelling was om in de overlijdensrisicoproducten bo-

ven de keuringsgrens marktaandeel terug te winnen. In juni 

hebben wij onze tarieven in dat segment scherper gesteld. Deze 

maatregel had direct effect op de omzetten. Ons marktaandeel 

is sinds de introductie navenant gestegen. De doelstelling is om 

ons huidige grote marktaandeel te behouden. 

Pensioenen

Allianz Nederland Levensverzekering is een van de weinige ver-

zekeraars die alle nieuwe wetgeving, waaronder pensioenwet-

geving, heeft verwerkt in zijn systemen en dossiers per jaareinde. 

Dat biedt ons alle gelegenheid ons te richten op commerciële 

activiteiten. Wij willen in de markt voor beschikbare premiepen-

sioenen een groter marktaandeel verwerven. 

Om dit te bereiken, hebben wij de beste producteigenschap-

pen van de voormalige fusiepartners ondergebracht in een nieuw 

product: het Allianz Design Pensioen.  Dit product is op 1 oktober 

2005 geïntroduceerd. Onze doelstelling is hiermee in 2006 een 

dubbelcijferige groei te realiseren. Het nieuwe pensioenproduct 

geeft ons ook de mogelijkheid om meer uitgebouwde collectieve 

contracten aan te bieden, waaronder een werkgeversrekening 

courant. 

Distributie

In het verslagjaar heeft Allianz Nederland Levensverzekering  

diepgaande geanalyseerd of wij de juiste aansluiting hebben 

bij de interessante segmenten binnen het intermediair. Onze 

interne organisatie is nu zo ingericht, dat wij snel kunnen scha-

kelen richting de tussenpersoon en sneller kunnen acteren in 

groeimarkten. Wij kunnen daardoor flexibel inspelen op verdere 

veranderingen in de distributieketen, zoals het toenemend aan-

deel dat inkoopcombinaties, serviceproviders en specialistische 

ketens innemen op de Nederlandse verzekeringsmarkt en conso-

lidatie bij het intermediair.

Allianz Nederland Levensverzekering wil ook een bijdrage 

leveren aan verdere vergroting van het professionele profiel van 

de tussenpersoon. Dat doen wij door allerlei kennissessies te 

organiseren, zoals de Wfd-SummerCourses en congressen op 

het gebied van pensioenen en  hypotheken. 

Daarnaast zijn wij actief als een van de grotere opleiders in 

Nederland. Jaarlijks leiden wij circa duizend medewerkers uit 

het distributiekanaal op. Wij zetten ons actief in om met onze 

kennis en kunde het profiel van de tussenpersoon te verbreden 

richting financial- en lifeplanning. Het accent ligt daarbij meer 

op het aanbieden van advies en diensten dan op het verkopen 

van producten. 

Universal Leven dichterbij

Universal Leven richt zich op grote intermediairs en biedt hen 

gelabelde producten aan.  Universal Leven heeft omzetmatig een 

teleurstellend jaar achter de rug, maar forse stappen gezet om 

zijn positie in de markt sterk te verbeteren. Daartoe hebben wij 

in 2005 op het administratieve vlak de voorwaarden geschapen. 

Tevens brengen wij deze divisie onder bij het Allianz-kantoor in 

Nieuwegein, zodat het efficiënter en slagvaardiger kan opereren 

om met tailor-made producten marktaandeel te verwerven bij 

de grote ketens. 

Kernboodschappen

Allianz Nederland wil zich richting het intermediair profileren 

en zich onderscheiden met uitstekende producten, deskundig-

heid en expertise, een leidende positie in Operational Excellence 

en een hoge mate van flexibiliteit in de samenwerking met het 

intermediair. 

Allianz Nederland Levensverzekering geeft daar de volgende 

invulling aan:

Uitstekende producten

In 2005 hebben wij een aantal nieuwe producten geïntroduceerd 

waarmee wij onze positie op de levenmarkt willen versterken: 

Design Levensloop, het Design Pensioen, risicoproducten voor 

het hogere segment en verschillende hypotheekproducten.  

Deskundigheid en expertise

Onze kennis delen wij met het intermediair op allerlei manie-

ren, van congressen en opleidingen tot marketingondersteuning. 

Samen willen wij de toon zetten in de markt.

Leidende positie in Operational Excellence 

Allianz Nederland Levensverzekering laat in de beoordeling bij 

zowel NIPO, DAK en IG&H een gestaag stijgende lijn zien; een 

uitkomst die consistent is met eigen metingen. Dit bevestigt 

dat onze operatie goed op orde is. Zo hebben wij als een van de 

weinige verzekeraars alle pensioenmaatregelen verwerkt in onze 

systemen. Ook het ICT-project waarin naar één systeem wordt 

overgegaan, zal tot verdere verbetering leiden van onze admini-

stratieve processen.

Hoge mate van flexibiliteit in de samenwerking met  

het intermediair 

Allianz Nederland Levensverzekering streeft naar langetermijn 

relaties met het intermediair en doet dat op een betrouwbare, 

integere, transparante en consistente manier. Verkleinen van 

de afstand tot het intermediair op alle afdelingen gaat onze 

slagkracht in de markt vergroten. Wij doen er veel aan om het 

intermediair commercieel succesvol te laten zijn. Zo hebben wij 

in 2005 onze acceptatiebevoegdheid bij hypotheken weten te ver-

ruimen. Hierdoor kunnen wij zelf aanvragen accepteren en daar-

mee de snelheid van werken met het intermediair opvoeren. 
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Vermogensbeheer

Holland Beleggingsgroep is een bancaire instelling die zich sinds 

1959 bezighoudt met collectief vermogensbeheer. Onze activitei-

ten spitsen zich toe op:

•        aanbieden van een complete range aan beleggingsfondsen on-

der meer via beleggersrekeningen; wij beheren op deze wijze 

het vermogen van 50.000 rekeninghouders; 

•        beheer van de door Allianz Nederland Levensverzekering aan 

polishouders aangeboden unit-linked fondsen;

•       collectief vermogensbeheer voor de maatschappijen behorend 

tot Allianz Nederland Groep.

Het totale vermogen onder beheer bedraagt ultimo 2005 circa 

€ 6 miljard. 

De markt

De animo bij de consument om te beleggen in beleggingsfond-

sen is nog niet echt toegenomen in het verslagjaar. Nederland 

was evenals het voorgaande jaar een moeilijke markt voor beleg-

gingsfondsen in vergelijking met de rest van Europa. Wel zien wij 

een forse toename van de verkoop van alternatieve beleggings-

producten zoals ‘structured products’. 

Ook Holland Beleggingsgroep ziet per saldo een uitstroom, 

maar door de goede rendementsontwikkeling is die ruimschoots 

gecompenseerd. Een groot deel van de uitstroom is verklaarbaar 

doordat een belangrijk deel van de bestaande portefeuille is 

gekoppeld aan een hypotheek. Door periodieke aflossingen en 

rentebetalingen daalt het saldo op beleggersrekeningen. Mede 

ten gevolge van de Bijleenregeling is de gemiddelde storting in 

een beleggingshypotheek in de afgelopen jaren aanzienlijk ge-

daald. 

Beleggingsresultaat

Over het afgelopen jaar hebben de meeste van onze fondsen be-

ter gepresteerd dan hun index. Dit past binnen ons streven om 

met de gehele fondsenportfolio aanzienlijk beter te presteren 

dan de relevante indices. Het feit dat wij hier in het verslagjaar 

wederom in zijn geslaagd is, rekening houdend met wat wij in 

de markt voor beleggingsfondsen waarnemen, een opmerkelijke 

prestatie. 

Ook externe waarnemers beoordeelden onze prestaties. Holland 

Beleggingsgroep heeft de prestigieuze Standard & Poor’s CASH 

Fund Award ‘Beste vermogensbeheerder in de categorie speciali-

zed groups’ over 2005 gewonnen. Vier van onze Holland-fondsen  

kregen 4 sterren bij Morningstar, terwijl de Consumentenbond 

het Holland Selectie Fonds per eind september en eind december 

als beste mixfonds selecteerde. 

De redenen voor dit goede beleggingsresultaat zijn meerledig. 

Wij werken met een klein, overzichtelijk team portfoliomana-

gers dat grote kennis van zaken heeft. Onze specialisten maken 

diepgaande analyses van de bedrijven waarin wij beleggen. 

Bovendien beleggen wij alleen in ondernemingen waar wij ver-

trouwen hebben in het management en de strategie. Een ander 

kwaliteitsaspect is dat wij alleen die fondsen in Nederland be-

heren waarvoor wij voldoende expertise in huis hebben. Voor 

Holland Amerika Fonds en Holland Pacific Fund maken wij ge-

bruik van de expertise binnen de Allianz Group, die in omvang 

de tweede vermogensbeheerder in de wereld is. 

Holland Beleggingsgroep kiest bewust voor een regionale 

fondsenrange, waarbij zowel vastrentende waarden als aandelen 

worden ondergebracht. Wij zijn terughoudend om met  plotse-

linge sentimenten in de markt mee te gaan; vandaar dat de klant 

bij ons geen sectorfondsen aantreft. Sectorfondsen passen niet 

bij onze doelstelling om duurzame winstgevende groei te berei-

ken en evenmin bij ons streven een lange en duurzame relatie 

aan te gaan met onze klanten en het met ons samenwerkend 

intermediair. Wij kiezen wel voor een brede spreiding, zodat het 

vermogen van onze klanten goed belegd is.

Doelstelling 

Holland Beleggingsgroep wil een groei bereiken van het totale 

vermogen onder beheer in de door ons aangeboden beleggings-

fondsen. Wij zien hiervoor aanzienlijke mogelijkheden, met 

name door een herijking van ons distributiebeleid. 

Wij willen het serviceconcept voor het intermediair verbete-

ren, waardoor deze in staat is die aantrekkelijke klanten bij ons 

onder te brengen en te voldoen aan de toenemende eisen die 

worden gesteld op het gebied van zorgplicht. 

Ons streven is een betere positionering bij de grotere kan-

toren en wij realiseren ons dat dit een groeipad zal zijn voor de 

komende jaren. Om de kwaliteit van de advisering bij het inter-

mediair te verbeteren, zullen wij investeren in opleidingen, mede 

in het kader van de Wfd.
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Plannen en acties

Verkoop stimuleren

In 2005 heeft Holland Beleggingsgroep diverse roadshows gehou-

den voor het intermediair om voorlichting te geven over financial 

planning en beleggingsproducten. Wij hebben daarbij meer voor 

het voetlicht gebracht dat wij voor particulieren een aantrekke-

lijke propositie bieden. Immers, de minimaal verplichte inleg 

is laag en wij berekenen geen aankoopkosten, bewaarloon of 

administratiekosten .

Doel is ons meer te richten op kantoren die zich actief bezig-

houden met vermogensplanning. Wij bieden deze intermediairs 

ondersteuning bij het voldoen aan de zorgplicht. Zij kunnen ge-

bruikmaken van een rekening met modelportefeuilles die zijn 

samengesteld uit onze fondsen en waarbij gekozen kan worden 

voor een bepaald risicoprofiel. Een keer per jaar bieden wij een 

kosteloze rebalancing van de portefeuille. Hiermee wordt de 

asset-allocatie aangepast aan het gekozen risicoprofiel van de 

klant. Wij constateren dat modelportefeuilles steeds belangrijker 

worden in de propositie binnen onze rekeningen. Van het aantal 

nieuw geopende rekeningen betreft 50% een modelportefeuille. 

Holland Beleggingsgroep biedt bovendien een hoog service-

niveau voor het intermediair. Nieuwe aanvragen of wijzigingen 

verwerken wij binnen 24 uur. 

Het afgelopen jaar hebben wij de samenwerking op commer-

cieel gebied tussen de divisies Allianz Nederland Levensverze-

kering en Holland Beleggingsgroep geïntensiveerd. 

Efficiency in de beleggingsadministratie

Een beter gestroomlijnd proces en een efficiëntere inrichting van 

onze automatiseringsystemen hebben in 2005 verder bijgedra-

gen aan kostenbesparingen en een hoger serviceniveau. Zo is een 

grootschalig project fondsensamenvoeging voorbereid in 2005. 

Het doel van dit project is om fondsen samen te voegen die op dit 

moment nog onder verschillende labels worden aangeboden. 

Ook hebben wij een nieuw beleggingsadministratiepakket in 

gebruik genomen. Een verdere uitbreiding van functionaliteit 

komt in april 2006 beschikbaar. Verder gaan wij in 2006 ons be-

leggersgirosysteem vervangen. Het systeem biedt ons allerlei 

aanvullende mogelijkheden om de dienstverlening aan het met 

ons samenwerkend intermediair en aan onze rekeninghouders 

te verbeteren. Zo zullen wij onder meer ketenintegratie kunnen 

ondersteunen, waardoor wij op alle terreinen klaar zijn om te 

voldoen aan de wensen van ons intermediair en onze rekening-

houders.

Al deze maatregelen gaan meer efficiency opleveren, waar-

door wij ook in 2006 in staat zullen zijn onze concurrentiepositie 

verder te verbeteren.

Governance en compliance

Onze corporate governance heeft veel aandacht gekregen. Wij 

streven naar de hoogste standaarden op het gebied van integri-

teit en lopen daarmee voorop in de markt. 

Onze beleggingsfondsen kennen een volledig onafhankelijke 

raad van commissarissen die toezicht houdt op de directie. De 

commissarissen bewaken de belangen van de aandeelhouders 

en van de participanten in de fondsen. Ieder kwartaal leggen wij 

verantwoording af aan de raad over het beleggingsbeleid en de 

resultaten. De rol van de raad van commissarissen is verder uit-

gebreid conform de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb), 

die in september 2005 in werking is getreden.

Per 1 maart 2006 zijn wij volledig Wtb-compliant. Wij com-

bineren de aanpassingen die wij hiervoor moeten doen met het 

project Samenvoeging Fondsen. 

In het kader van risicomanagement hebben wij in onze pros-

pectussen en in de beleggingsmandaten allerlei restricties op-

genomen. De beleggingsadministratie en Holland Bewaarbedrijf 

zien toe op de juiste naleving daarvan. Indien afwijkingen wor-

den geconstateerd, nemen wij direct maatregelen. 

Alles wat op het gebied van compliance op groepsniveau kan 

worden geregeld, wordt aangestuurd door de compliance officer 

van Allianz Nederland. Holland Beleggingsgroep beschikt zelf 

ook over een speciale afdeling Legal & Compliance. Onze eigen 

risk manager monitort de risico’s van de bancaire activiteiten en 

de performance van de fondsen. 

Verwachting

Na een aantal jaren van bovengemiddelde rendementen op de 

aandelenmarkten verwachten wij voor 2006 een bescheidener 

ontwikkeling. In de Verenigde Staten lijkt de huizenmarkt – de 

aanjager van de groei – over het hoogtepunt heen, terwijl met 

name de korte rente nog wat verder kan stijgen. Daarentegen is 

er in Europa en Japan sprake van verder economisch herstel. Ook 

in Europa zal de rente verder worden verhoogd. 

Een voortdurende bron van zorg zijn de internationale poli-

tieke ontwikkelingen. De verwachte, blijvend lage rente is daarbij 

in ons voordeel, omdat sparen daardoor minder aantrekkelijk is 

dan beleggen.
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Kernboodschappen

Allianz Nederland wil zich richting het intermediair profileren 

en zich onderscheiden met uitstekende producten, deskundig-

heid en expertise, een leidende positie in Operational Excellence 

en een hoge mate van flexibiliteit in de samenwerking met het 

intermediair. 

Holland Beleggingsgroep geeft daar de volgende invulling aan:

Uitstekende producten

Dat wij uitstekende producten bieden, blijkt uit het structureel, 

bovengemiddelde rendement op onze beleggingsfondsen. Wij 

bieden modelportefeuilles: zowel voor de klant als voor het inter-

mediair een zorg minder. Klanten kunnen sparen en beleggen op 

één rekening. Sparen blijven wij aanbieden als veilige haven voor 

klanten om tijdelijk hun geld te kunnen parkeren.

 

Deskundigheid en expertise

Dat klanten op onze expertise kunnen vertrouwen, blijkt uit de 

uitstekende resultaten van Holland Beleggingsgroep. Wij stellen 

onze kennis beschikbaar aan het intermediair via opleidingen.

Leidende positie in Operational Excellence

Onze operational excellence wordt zeer gewaardeerd door de 

topsluiters bij het intermediair. Wij bieden hen snelle service en 

verwerken alle mutaties binnen 24 uur.

Hoge mate van flexibiliteit

Onze beleggersrekening is aan allerlei producten te koppelen 

en wordt door nagenoeg alle geldverstrekkers geaccepteerd in 

onderpand.

Samenwerking met intermediair 

De commerciële contacten verlopen nu vooral via de verkoop-

organisatie van Allianz Nederland Levensverzekering. Wij willen 

in 2006 nadrukkelijk bij het intermediair op de voorgrond treden 

met onze eigen producten en dienstverlening alsook onze ver-

koop verder stimuleren.
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Corporate Governance

In het verslagjaar zijn de statuten van Allianz Nederland Groep 

N.V. en de overige naamloze vennootschappen aangepast aan de 

gewijzigde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over het struc-

tuurregime. Bij deze statutenaanpassing werd het gemitigeerde 

structuurregime voor Allianz Nederland Groep N.V. behouden. 

Allianz Nederland heeft, mede naar aanleiding van deze aanpas-

sing, een aantal aanvullende acties genomen op het gebied van 

corporate governance. De belangrijkste aanpassingen zijn hier-

onder weergegeven. 

Benoeming van commissarissen

De aandeelhouder benoemt de commissarissen op een daar-

toe strekkende voordracht van de raad van commissarissen en 

met inachtneming van de profielschets van de raad. De onder-

nemingsraad en de aandeelhouder hebben een aanbevelings-

recht ten aanzien van de voordracht. De ondernemingsraad 

heeft daarbij een versterkt aanbevelingsrecht voor ten hoogste 

eenderde van het aantal leden van de raad.  

Motivatie voor de (her)benoeming van commissarissen

Iedere voordracht voor benoeming of herbenoeming van een 

commissaris wordt gemotiveerd. Daarnaast is bij herbenoeming 

evaluatie van de wijze waarop de commissaris uitvoering heeft 

gegeven aan zijn of haar taak als commissaris verplicht.

Profielschets

De raad van commissarissen heeft een profielschets gemaakt 

waaraan te benoemen commissarissen moeten voldoen. De pro-

fielschets formuleert duidelijke voorwaarden voor de omvang en 

samenstelling van de raad als geheel en ook voor de achtergrond, 

kennis en ervaring van de individuele leden. Zij borgt dat de raad 

in staat is zijn taken en verantwoordelijkheden adequaat uit te 

oefenen en houdt rekening met de aard en omvang van Allianz 

Nederland en zijn voornamelijk financiële bedrijfsactiviteiten. 

De profielschets wordt bij iedere benoeming en/of voordracht 

daarvoor in acht genomen.  

Algemeen bezoldigingsbeleid

De aandeelhouder heeft een algemeen bezoldigingsbeleid voor 

directieleden vastgesteld. Dit beleid is door de groepsdirectie 

gelijktijdig met de aanbieding aan de aandeelhouder ter kennis-

name aan de ondernemingsraad gezonden. De vaststelling van 

de bezoldiging van individuele directieleden vindt plaats binnen 

dit algemene bezoldigingsbeleid. Allianz Nederland geeft aan 

deze vereisten uitvoering binnen het Remuneration Committee, 

waarin naast dit bezoldigingsbeleid het algemene belonings-

beleid van de onderneming wordt besproken.

Informatierecht van de raad van commissarissen en  

goedkeuringsrecht van de aandeelhouder

De groepsdirectie stelt de raad van commissarissen ten min-

ste eenmaal per jaar op de hoogte van de hoofdlijnen van het 

strategische beleid, de algemene en de financiële risico’s en het 

beheers- en controlesysteem van de vennootschap. De groeps-

directie dient voorts belangrijke veranderingen van de identiteit 

of het karakter van de vennootschap en haar onderneming ter 

goedkeuring voor te leggen aan de aandeelhouder. 

Directiereglement

De groepsdirectie van Allianz Nederland heeft het reglement ver-

nieuwd waarin zij haar organisatie, haar onderlinge taakverde-

ling en besluitvorming vastlegt. De groepsdirectie committeert 

zich hierin ook aan de naleving van wet- en regelgeving, de sta-

tuten en de gedragscode van Allianz Nederland en zij beoogt met 

het reglement belangenverstrengeling en iedere schijn daarvan 

te voorkomen.
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Hoe geeft Allianz Nederland invulling aan partnership? De  

belangri jkste conclusie uit de gesprekken met relaties, 

intermediair en medewerkers is dat Allianz Nederland dit 

vooral deskundig, eerlijk en betrokken doet. Wij streven naar 

een win-winsituatie voor alle partijen. Geen holle frasen, maar 

concrete oplossingen. Niet preken voor eigen parochie, maar 

adviezen of ondersteuning waar de klant iets aan heeft. Deze 

opstelling past volledig in de opvattingen van Allianz over 

duurzaamheid. Werken aan oplossingen die ertoe doen en die 

waardevol zijn voor alle partijen. Een solide positie opbouwen 

waar onze klanten op den lange duur profijt van hebben. Wij 

ondersteunen ons intermediair bij zijn bedrijfsvoering met 

instrumenten die hout snijden en met producten waarmee 

hi j zi jn klant beter kan bedienen. Als onderdeel van de 

internationale Allianz Group boren wij voor onze partners 

een rijke bron van kennis en ervaring aan, waarmee zij hun 

voordeel kunnen doen. Op deze constructieve manier bouwt 

Allianz Nederland aan duurzame relaties.  

Partnership
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Verborgen Gebreken Verzekering ondersteunt 
partnermodel 

Allianz Global Risks Nederland ontwikkelde in nauwe samenwerking met ProRail en Aon 

Risico Management (Aon) een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) die is geënt op 

het Engelse IDI (Inherent Defect Insurance) model. Bijzonder aan deze verzekering is dat 

hij niet alleen kan worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw, maar ook bij weg- 

en waterbouwwerken. De verplichte, onafhankelijke Technical Inspection Service maakt 

dit product uniek.
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De bouwwereld verandert snel. Het traditionele 

bouwmodel waarbij opdrachtgever en opdracht-

nemer scherp tegenover elkaar staan, maakt plaats 

voor het partnermodel waarbij geïntegreerde con-

tracten gangbaar zijn. De rol van de opdrachtgever 

verandert daardoor. Hij heeft minder expertise in 

eigen huis en komt meer op afstand te staan van het 

feitelijke bouwproces. Het is ook steeds gebruikelij-

ker dat bouwvoorwaarden in goed overleg tussen de 

partners worden opgesteld. “Onze D&C-contracten  

(Design & Construct) zijn gebaseerd op de Uniforme 

Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contracten 2005”, vertelt Martijn Kraijer, senior ad-

viseur Contractzaken bij de spoorwegexploitant. 

“ProRail, Rijkswaterstaat, aannemers en ingeni-

eursbureaus hebben daaraan meegewerkt. In breed 

overleg.”

Tien jaar polisdekking op de constructie na 

oplevering

Deze contracten dekken de risico’s af tijdens de 

bouw. Het aansprakelijkheidsrisico voor bouwfou-

ten die na oplevering worden ontdekt, was tot voor 

kort een grijs gebied. Discussies over wie aansprake-

lijk was, leidden tot veel getouwtrek en gerechtelijke 

procedures. Met de lancering van de VGV-verzeke-

ring is dat voorbij. “Allianz Global Risks Nederland 

dekt schade aan het bouwwerk ontstaan door een 

verborgen gebrek dat in de constructieve delen 

wordt ontdekt na oplevering en na acceptatie door 

de opdrachtgever. Een groot deel van het restrisico 

dat vroeger onder de aansprakelijkheid van de aan-

nemer viel, nemen wij over”, zegt Freek Schipper, di-

recteur Technische Verzekeringen bij Allianz Global 

Risks Nederland. “Deze verzekering dekt meer dan 

de klassieke CAR-verzekering tijdens de onder-

houdstermijn. Als er zo’n bouwfout wordt ontdekt 

of er is een dreigend gevaar voor instorting, dan ver-

goedt deze ook de extra kosten die nodig zijn voor 

de reparatie en het herstel, zodat het niet opnieuw 

gebeurt. En dat gedurende tien jaar na oplevering.”

Verplicht onafhankelijk toezicht

Uniek aan deze nieuwe verzekering is het verplichte, 

onafhankelijke toezicht tijdens de bouw, de zoge-

naamde Technical Inspection Service. “Het is ab-

soluut de meerwaarde van deze verzekering”, stelt 

Freek Schipper, en Martijn Kraijer kan dit volmondig 

beamen. “Wij vinden dit een groot voordeel ten op-

zichte van de oude situatie.” Zonder onafhankelijke 

inspectie bleek de verzekeraar vaak het kind van de 

rekening te worden, omdat partijen de verantwoor-

delijkheid voor een gebrek van zich afschoven. “Dat 

is fout gegaan in de zeventiger en tachtiger jaren 

toen Europese verzekeraars kapitalen hebben ver-

loren. Deze verzekering kan alleen worden gesloten 

als er tijdens de bouw een onafhankelijk controleur 

is. Hij beoordeelt het ontwerp en de materialen, kijkt 

of de normeringen goed worden gehanteerd en of de 

uitvoering en afwerking aan de specificaties voldoen 

V.l.n.r. Freek Schipper,  

Frits Brandjes, Martijn Kraijer.
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van de contractuele afspraken. Hij geeft aan het eind 

van het bouwproces een goedkeuringsverklaring af 

die voor de verzekering als ingangsdatum dient.”

Win-win voor alle partijen

Kraijer: “Doordat door een onafhankelijke bril zo-

wel naar het ontwerp als naar de uitvoering wordt 

gekeken, worden ontwerpfouten en risico’s in de 

uitvoering in een vroeg stadium geconstateerd. Dit 

heeft positieve effecten op de faalkosten. Voordeel 

voor ons is ook dat de verzekeraar korting geeft op de 

CAR-verzekering die tijdens de bouw geldt.” Ook de 

aannemer zal anders bouwen wanneer er een VGV-

verzekering is afgesloten, denken de heren. Om aan 

de dekkingsvoorwaarden te voldoen, heeft de aan-

nemer de verplichting om het werk op te leveren 

met een goedkeuringsverklaring die wordt afgege-

ven door een Technical Inspection Service. Kraijer: 

“Die prikkel om goede kwaliteit af te leveren, was 

voor ons een belangrijke reden om met dit product 

in zee te gaan. Het is voor alle partijen een win-win-

situatie.”

Geslaagde proef

Dat het effect van het toezicht positief is, bleek dui-

delijk in de pilot die ProRail met dit nieuwe verze-

keringsproduct heeft gedaan. De Nootdorpboog, 

een ontsluiting van de lijn Gouda-Den Haag naar 

de lijnwerkplaats in Leidschendam, werd gebouwd 

onder een D&C-contract. De aannemer gaf aan dat 

zijn faalkosten 10% minder waren dan gebruikelijk 

vanwege de nieuwe werkwijze. Kraijer: “Naarmate 

de rol van de inspecteur duidelijk werd, is het pro-

ject tot grote tevredenheid van alle partijen gereali-

seerd. Vooral de aannemer merkte dat hij een zeer 

ervaren partij had rondlopen op zijn bouwplaats 

die hem behoedde voor het maken van fouten.”  

“En kosten!”, voegt Schipper daaraan toe. “De aan-

nemer besefte dat als hij niet naar die inspecteur 

had geluisterd, hij zijn winst kwijt was geweest. 

Bovendien is het project voor ProRail goedkoper ge-

worden omdat in een vroeg stadium verbeteringen 

in het ontwerp konden worden aangebracht. Ook de 

kosten voor toezicht vielen lager uit doordat deze 

activiteit integraal op één plaats wordt neergelegd.” 

Voor ProRail is de pilotfase naar volle tevredenheid 

afgesloten. De meeste civiele projecten worden nu 

gebouwd met de VGV-verzekering en TIS-inspecties, 

waarvoor inmiddels een standaard is ontwikkeld 

die door alle onafhankelijke instanties moet wor-

den gebruikt. 

Smeerolie

Uiteraard is Allianz Global Risks Nederland niet in 

staat als enige verzekeraar met dit nieuwe product 

te opereren. Aon heeft als makelaar een belangrijke 

rol om andere maatschappijen te interesseren voor 

deelname. “Wij zijn de bemiddelaar tussen partijen, 

de smeerolie. Ik ben tevreden over de uitkomsten”, 

zegt Frits Brandjes, director Construction Depart-

ment van Aon. “Wij hebben de zaak gezamenlijk op-

getuigd. Het is fijn koersen als partijen enthousiast 

zijn. Wij hebben onder andere gezorgd dat er een 

gezonde markt is ontstaan voor de nu vijf inspec-

terende instanties. Uiteraard is het nu van belang 

naast Allianz Global Risks Nederland een bredere 

verzekeringsmarkt te creëren. Er zijn vergevorderde 

onderhandelingen gaande met andere geïnteres-

seerde verzekeraars om te participeren en dat gaat 

volgens mij zeker lukken. Er is immers belangstel-

ling voor het VGV-product bij opdrachtgevers zoals 

provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat, maar 

ook bij woningbouwcorporaties en projectontwik-

kelaars. Zij zijn evenzeer uit op kwaliteit en hebben 

de overtuiging dat zo’n goedkeuringsverklaring de 

intrinsieke waarde van een bouwwerk verhoogt. 

Aangezien het certificaat ook overdraagbaar is bij 

verkoop, geeft het meerwaarde aan een pand.” 

Het initiatief van Allianz Global Risks Nederland, 

ProRail en Aon heeft een grote maatschappelijke 

en economische waarde. De kosten dalen, de ren-

dementen stijgen en de kwaliteit wordt hoger als 

bouwwerken worden gerealiseerd onder een VGV-

verzekering met een verplichte controle door een 

onafhankelijke TIS-instantie. In plaats van elkaar de 

bouwplaats af te vechten, wordt een partnermodel 

gecreëerd waarin de belangen van opdrachtgever en 

opdrachtnemer parallel lopen en de samenwerking 

met de verzekeringsindustrie optimaal is. n

‘De kosten dalen, de 
rendementen stijgen en  
de kwaliteit wordt hoger.’ 
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De drie V’s van Business Focus

Verzekeringsoplossingen, Voorlichting door kennis te delen en Vernieuwing zijn de 

drie pijlers onder Business Focus. Met dit programma wil Allianz Nederland Schade-

verzekering het intermediair ondersteunen om een betere positie te verwerven in de 

zakelijke markt. 
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“Business Focus ontwikkelt zich. Het is een dyna-

misch proces waarbij wij heel goed luisteren naar 

wat het intermediair van ons verlangt. Dat vinden 

wij partnership”, aldus Egbert Gerritsen, directeur 

Allianz Nederland Schadeverzekering. “Iedereen in 

onze wereld praat over partnership. Wij willen echt 

invulling geven aan dit begrip. Onze brede kennis 

delen met het intermediair en samen tot oplossin-

gen komen. Door onze ideeën over preventie en risk-

management over te brengen aan onze verzekerden, 

streven wij naar een langdurige relatie. Dit werkt ook 

positief voor ons intermediair.” 

Verzekeringsoplossingen

Allianz Nederland Schadeverzekering is in 2005 ge-

start met een offensief gericht op de zakelijke markt. 

In Nederland valt 99% van de bedrijven onder de  

definitie midden- en kleinbedrijf (MKB). Het zijn de 

ondernemingen met minder dan 250 werknemers. 

Het MKB is een dynamische markt die veel nieuwe 

toetreders kent, naast doorstarters en doorgroei-

ende bedrijven. Daardoor liggen er goede kansen 

voor groei van het marktaandeel in zakelijke verze-

keringen. “Omdat die bedrijven een sterke ontwik-

keling doormaken, zijn er jaar na jaar andere verze-

keringsbehoeften”, vertelt Gerritsen. “Het interme-

diair is goed gepositioneerd om vanuit zijn lokale 

omgeving de aansluiting te vinden bij de behoeftes 

van de kleinere en middelgrote bedrijven. Zij kun-

nen zich echt profileren als businesspartner van de 

klant. Daar spelen wij op in met onze verzekerings-

oplossingen.” Voor de onderkant van de markt heeft 

Allianz Nederland Schadeverzekering een compleet 

pakket standaardoplossingen. Voor de grotere be-

drijven met meer dan 50 medewerkers wordt ‘stan-

daardmaatwerk’ aangeboden. 

Voorlichten door kennisdeling

Tijdens het Business Focus-evenement in septem-

ber 2005 presenteerde Allianz Nederland Schade-

verzekering zijn visie op de zakelijke markt, de pro-

ducten die worden ingezet en de manier waarop 

het intermediair zal worden ondersteund in zijn 

marktbewerking. “Wij willen het samen doen”, zegt 

Egbert Gerritsen stellig. “Dus zorgen wij dat het 

intermediair goed beslagen ten ijs komt. Wij orga-

niseren producttechnische trainingen, maar ook 

trainingen die te maken hebben met het succesvol 

adviseren over onze bedrijvenpakketten. Dan gaat 

het om vragen als: welke dekkingen moet je han-

teren en hoe adviseer je de klanten daarin? Verder 

gaan wij preventie nadrukkelijk in de schijnwerpers 

zetten en daarvoor themadagen organiseren.” 

Een andere troef die Allianz Nederland inzet, is zijn 

rijke historie en enorme gecumuleerde kennis als 

internationale verzekeraar. Het intermediair kan 

op zijn lokale werkterrein terugvallen op die ken-

nis. Gerritsen geeft als voorbeeld een bierbrouwerij. 

Nederland kent twee grote bierbrouwerijen. De be-

drijfsmatige risico’s zijn heel goed te vertalen naar 

de kleine ambachtelijke brouwerijen die er ook nog 

zijn in dit land. “Als een van mijn tussenpersonen 

met zo’n bedrijf in aanraking komt, kunnen wij hem 

vanuit onze kennis van grotere brouwerijen gericht 

ondersteunen.”

Vernieuwing

Innovatie is het derde thema binnen Business Focus. 

Een voorbeeld van vernieuwende dienstverlening is 

het bedrijfscontinuïteitsplan. Voor grote onderne-

mingen is een gedegen analyse van de risico’s een 

vanzelfsprekende activiteit die zij van levensbelang 

achten. Als hun pand uitbrandt, weten zij precies 

wat ze moeten doen om snel uitwijk te regelen van 

ICT-systemen, medewerkers weer een werkplek te 

geven en de communicatie met klanten te starten. 

“Allianz Nederland heeft op dit gebied voor grote 

internationale klanten al prachtige programma’s 

ontwikkeld. Wat wij nu doen is die maatprogram-

ma’s vertalen naar de behoeftes van het MKB. Dát 

is vernieuwend,” zegt Egbert Gerritsen. Andere ver-

nieuwende zaken die samenhangen met de ontwik-

keling van de middenmarkt worden de komende tijd 

in nauw overleg met het intermediair onderzocht. 

“Wij gaan strategiesessies organiseren met de direc-

2 6  A L L I A N Z  N E D E R L A N D  G R O E P



A L L I A N Z  N E D E R L A N D  G R O E P  2 7

ties van de kantoren over trends die wij onderken-

nen en de manier waarop wij daar gezamenlijk op in 

kunnen spelen. Die discussies laten wij door externe 

gespreksleiders begeleiden.”

Van start!

Het intermediair, dat overigens in grote aantallen  

inging op de uitnodiging voor het Business Focus-

evenement, reageerde enthousiast op deze plannen. 

“Er is duidelijk behoefte aan dit type ondersteuning. 

Het intermediair wil graag de stap zetten naar het 

middendeel van de markt,” stelt Gerritsen. Hij merkt 

het nu al aan de risico’s die worden aangebracht. 

“Wij worden steeds vaker benaderd met de vraag 

of bepaalde risico’s passen in de Allianz Business 

Focus. Aangezien die zakelijke risico’s vaak groter 

zijn, is ons ook gevraagd of onze verzekeringscapa-

citeit voldoende is. Dat is opgepakt, maar wij gaan 

geen concessies doen aan onze preventie-eisen.” 

Hij is ervan overtuigd dat de kansen op succes uit-

stekend zijn. “Allianz Nederland Schadeverzekering 

neemt een aparte positie in. Wij hebben zoveel jaren 

gecumuleerde ervaringen en zijn zo gespecialiseerd 

op die zakelijke markt, dat wij ook in staat zijn het 

provinciale intermediair te laten delen in die ken-

nis. Die kennisbron maken wij toegankelijk door de  

sluis open te zetten naar de provinciale markt in 

Nederland.” n

‘Onze brede kennis delen  
met het intermediair en samen 
tot oplossingen komen.’

Egbert Gerritsen.
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Allianz Nederland Levensverzekering geeft  
concreet invulling aan partnership

Allianz Nederland Levensverzekering heeft de Wet financiële dienstverlening (Wfd) 

aangegrepen om concreet invulling te geven aan de relatie met het intermediair. “Het 

intermediair moet ons beschouwen als de maatschappij die meedenkt in strategische 

zaken en de uitvoering daarvan ondersteunt. Wij willen een zakenpartner zijn die 

in meer geïnteresseerd is dan alleen het sluiten van posten”, aldus Alex van Dijken, 

marketingmanager Allianz Nederland Levensverzekering.
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“Wij willen bezig zijn met onze core business: de 

advisering van onze klanten”, zegt Robert Willems, 

vennoot van Riksen & Willems Financiële Planners 

te Wageningen. “De Wfd heeft  grote impact op een 

kantoor met negen personeelsleden, zoals dat van 

ons. Daarom zijn wij blij met de ondersteuning van 

Allianz Nederland. Zij hebben heel wat meer mens-

kracht en expertise in huis dan het gemiddelde 

intermediair.” Riksen & Willems richt zich voorna-

melijk op de welgestelde particulier. De aankoop 

of verkoop van de woning is vaak de aanleiding om 

aan te kloppen voor een advies. Dit mondt dan uit in 

een financieel planningsconcept, zoals deze Erkend 

Hypotheekadviseur en lid van de Federatie Finan-

cieel Planners het noemt. Die erkenningen waren 

echter niet voldoende volgens de Wfd om vrijwel 

automatisch een vergunning te krijgen. Het is nog 

steeds niet duidelijk aan welke deskundigheidseisen 

het intermediair en de individuele medewerkers van 

een kantoor moeten voldoen. “De transformatietabel 

van de Wfd zegt dat de opleiding Financieel Planner 

onvoldoende is. Wij zijn dus van plan om toch maar 

Beleggen-A te gaan volgen bij Allianz Nederland, ook 

al hoeft dit niet volgens onze Federatie. Wij moeten 

de rollen en taken beschrijven van al onze medewer-

kers en daarbinnen de deskundigheidseisen formu-

leren. Welke diploma’s onze relatiebeheerders moe-

ten hebben, is echter nog diffuus.”

Praktische instrumenten

Bij de zaken waarover wel duidelijkheid bestaat, 

heeft Allianz Nederland Levensverzekering tijdens 

een tweetal SummerCourses uitgebreid stilgestaan. 

Tijdens de eerste bijeenkomst in 2004 (onder leiding 

van Ivo Valkenburg en Gerard van der Made) stond 

het creëren van bewustwording van de impact van 

de Wfd op de strategie van het intermediair cen-

traal. De SummerCourse 2005 had tot doel om deze 

bewustwording te vertalen in concrete stappen. De 

begeleiding was in handen van Kees Dullemond en 

Wim Oeben van Dullemond Bedrijfsadvies. Zij zijn 

door minister Zalm en de AFM nauw betrokken voor 

adviezen over diverse uitvoeringsmaatregelen van 

de Wfd. Vooral de invloed van de Wfd op de bedrijfs-

voering kreeg veel aandacht. Een belangrijk aspect is 

dat het intermediair zijn bedrijfsprocessen zo moet 

aanpassen, dat een advies altijd reconstrueerbaar is. 

Dit betekent nogal wat voor dossiervorming en ver-

slaglegging. Aan de hand van een verkorte Wfd-scan 

kon het intermediair tijdens de SummerCourse snel 

zien of hij al dan niet Wfd-proof was. Een uitgebrei-

der hulpmiddel is de Allianz Wfd-Navigator, waar-

mee het intermediair zijn gehele onderneming kan 

toetsen aan de Wfd-vereisten. Aan de hand van een 

vragenlijst per bedrijfsproces loopt een ondernemer 

zijn gehele bedrijfsvoering door. Na het invullen van 

de vragenlijst rolt er een compleet adviesrapport uit 

de Navigator. Hiermee kan de ondernemer concreet 

aan de slag met een actielijst, diverse checklists en 

modeldocumenten. 

Partnership wederzijds invullen

Robert Willems vindt dat Allianz Nederland zich  in 

de ondersteuning onderscheidt van andere maat-

schappijen. “De SummerCourses ken ik alleen van 

Allianz Nederland Levensverzekering. Zij hebben 

ook een uitgebreide Wfd-desk en natuurlijk al die 

instrumenten. Dat is even iets meer dan het open-

stellen van een telefoonnummer of het sturen van 

een cd-rom.” Willems maakte dankbaar gebruik van 

de aangeboden instrumenten bij de implementatie 

van de Wfd binnen zijn kantoor. “Ik heb er veel aan 

gehad bij de voorbereiding en het was heel nuttig. 

Alex van Dijken.
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Wij hebben ons inventarisatieformulier, het inci-

dentenregister en ons klachtenprotocol Wfd-proof 

gemaakt op basis van hun modellen en dat scheelde 

ons veel tijd.” 

Jaarlijks stelt Allianz Nederland Levensverzekering 

aan de met haar samenwerkende intermediairs een 

zogenaamde Allianz-Supportbonus ter beschikking, 

die kan oplopen tot € 5.000 per jaar. Het intermediair 

kan dit inzetten voor de financiering van opleidin-

gen en marketingondersteuning uit een breed as-

sortiment van Allianz Support. Het aanbieden van 

een dergelijke ondersteuning vindt Alex van Dijken 

onderdeel van het partnership. “Natuurlijk kunnen 

wij dingen beter organiseren en hebben wij toegang 

tot bepaalde deskundigen of middelen die individu-

ele kantoren niet zo gemakkelijk hebben. Maar de 

reden dat wij dit onder andere via de Allianz-Sup-

portbonus stimuleren, is dat partnership weder-

zijdse invulling vraagt.” 

Deskundigheidsbevordering van beide kanten

“Werken aan deskundigheid is eveneens onderdeel 

van een gezonde relatie. Ook ons bedrijf neemt zijn 

verantwoordelijkheid en geeft op eigen wijze invul-

ling aan de deskundigheidseisen”, zegt Van Dijken. 

“Onze relatiebeheerders moeten minimaal het-

zelfde opleidingsniveau hebben als hun gespreks-

partner bij het intermediair. Dat is niet meer dan 

reëel.” Allianz Nederland Levensverzekering biedt 

het intermediair een breed arsenaal van erkende 

opleidingen. Riksen & Willems maakt daar actief 

gebruik van. “Door korting te geven op de examen-

gelden en via de Allianz-Supportbonus, promoot 

Allianz dat het met het gekwalificeerde intermediair 

wil samenwerken en daar ook een steentje aan wil 

bijdragen. Bovendien zetten zij hun eigen experts in. 

Zelfs het hoofd Pensioenbureau doceert; dat vind ik 

nogal wat.”

Integriteitsafspraken zijn vanzelfsprekend

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor part-

nership. Daar heeft de Wfd beslist geen verandering 

in gebracht, vinden beiden. Integriteit is een thema 

dat centraal staat in de onderlinge verhoudingen 

tussen maatschappij en intermediair. Willems: “Het 

aanstellingsbeleid was al jaren scherper. Behalve 

op omzet werd gecontroleerd of een kantoor een 

inschrijving had bij het klachteninstituut. Dat was 

een bewijs dat een kantoor betrouwbaar en integer 

is. Een integriteitstoets was altijd al een voorwaarde 

om cliëntenremisier te worden. In de overeenkomst 

die Allianz Nederland Levensverzekering sluit met 

het intermediair staat dat hij zich netjes moet op-

stellen in de markt. Dat stond er drie jaar geleden 

ook al in, ver voor de komst van de Wfd.” n

‘De invloed van de Wfd op de 
bedrijfsvoering van het inter- 
mediair kreeg veel aandacht 
tijdens de SummerCourses in 
2004 en 2005.’

Robert Willems, Riksen & Willems 

Financiële Planners.
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De paradepaardjes van Holland Beleggingsgroep

“Een bewezen concept en een klein maar zeer ervaren team beleggingsexperts die alert 

kunnen handelen”, dat zijn volgens fondsbeheerder Mark Reinalda de belangrijkste rede- 

nen dat het Holland Selectie Fonds jaar na jaar de benchmark verslaat. De Consumenten-

bond zag dit ook en heeft dit paradepaardje van Holland Beleggingsgroep (HBg) als 

beste beoordeeld in de categorie ‘gemengde fondsen’.  
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Over de hele linie scoren de Holland Fondsen overi-

gens beter dan de vergelijkingsgroep. Een opmerke-

lijke prestatie die wordt herkend in de markt. Op dit 

moment hebben vijf Holland Fondsen een vierster-

renrating van Morningstar. Een mooie opsteker was 

de toekenning van de prestigieuze Standard & Poor’s 

CASH Fund Award ‘Beste vermogensbeheerder in de 

categorie specialized groups’ over 2005. 

De vraag is: hoe krijgen de vermogensbeheerders van 

Holland Beleggingsgroep het voor elkaar om jaar na 

jaar deze goede prestaties neer te zetten? Wat is hun 

geheim? Mark Reinalda, fondsbeheerder van onder 

andere het Holland Selectie Fonds, bekijkt het nuch-

ter: “Wij hebben altijd een duidelijke mening over de 

markt en handelen daarnaar. Ons besluitvormings-

proces is compact. Het loopt niet over veel schijven, 

dus kunnen wij snel handelen. En gelukkig is die 

mening regelmatig goed en dat helpt natuurlijk ook 

wel een beetje. Op belangrijke draaipunten in de 

markt hebben wij ingrijpende allocatiewijzigingen 

doorgevoerd en die hebben goed uitgepakt. Zoals in 

2000 toen de aandelen aan hun duikvlucht begon-

nen, zijn wij redelijk groot uit aandelen gestapt. Het 

heeft veel waarde aan het fonds toegevoegd. Dat 

blijkt ook wel, want over de laatste tien jaar zitten 

wij op een gemiddeld rendement van 9,3% per jaar, 

waarmee wij de aandelenmarkt hebben bijgehou-

den tegen een veel lager risico. Voor onze klanten 

heeft dat veel toegevoegde waarde gehad.”

Bescheiden risicoprofiel

Het Holland Selectie Fonds belegt alleen in Neder-

landse waarden. Het fonds heeft een bescheiden 

risicoprofiel. Ten minste eenderde van het ver-

mogen moet zijn belegd in obligaties en/of cash, 

maximaal een kwart kan in onroerend goed wor-

den belegd en de rest in aandelen. Het fonds wordt 

in de benchmark afgezet tegen een ‘peergroup’ die 

50% in aandelen en 50% in obligaties belegt. Dit 

maakt de speelruimte voor de HBg-fondsbeheer-

ders groter; zij kunnen al naargelang hun visie op 

de ontwikkeling van de aandelenmarkt een groter 

belang in aandelen nemen, zolang het maar niet de 

grens van tweederde overschrijdt. De belangrijkste 

concurrenten van het Holland Selectie Fonds zijn 

de mengfondsen van grootbanken en vermogens-

beheerders. “Het zijn in vergelijking met HBg veel 

grotere organisaties. Vaak hebben zij wel tien selec-

tiefondsen met een verschillende aandelenallocatie. 

Dan zit er altijd wel ééntje tussen die het goed doet. 

Wij hebben maar één mengfonds en moeten voort-

durend inschatten wat de juiste verdeling is. Toch 

doet dat ene fonds van ons het al die jaren al goed en 

dat geldt overigens voor alle categorieën waarin wij 

beleggingsfondsen hebben. Meestal presteert 80% 

tot 90% van onze fondsen in lijn met of beter dan de 

index. Dat is bijzonder”, vindt Mark. “In vergelijking 

met HBg hebben sommige banken wel 250 fondsen 

die met Nederland of Europa bezig zijn. Sommige 

daarvan worden puur gestart om marketingrede-

nen. De kans dat je als belegger een verkeerde keuze 

maakt, is heel groot. Daar moet je als klant ook reke-

ning mee houden.”

Liever Europa

Momenteel is het Holland Selectie Fonds € 950 

miljoen waard. De introductiekoers bedroeg  € 22,69 

in 1983. Nu ligt de dagwaarde rond € 84 en dat is ex-

clusief de dividenden. “Het fonds heeft vrij snel een 

goede omvang kunnen krijgen doordat veel mensen 

de overwaarde uit hun woning gingen beleggen”, 

zegt Reinalda. 

Die instroom is nu wel afgenomen, doordat het fis-

cale regime op hypotheken is veranderd. De bijleen-

regeling dwingt de consument om de overwaarde te 

benutten voor de aankoop van een nieuwe woning. 

Voor degenen die voldoende liquiditeiten heb-

ben om te beleggen, zijn er goede mogelijkheden.  
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Mark ziet meer in beleggen in Europese waarden. 

Zo’n aanbeveling is volgens hem ook partnership. 

“Je moet niet een fonds pushen omdat jij het leuk 

vindt; je moet je klant goed bedienen.” 

Klanten die willen beleggen, hebben momenteel 

meer mogelijkheden met het Holland Europe Fund.  

Europa is een diepere markt met meer spreiding. 

Nederland heeft, even kort door de bocht genomen, 

een paar financials, een grote oliemaatschappij, KPN 

en Philips. Dat is bij elkaar opgeteld bijna 70% van de 

waarde van alle fondsen en dus veel te weinig keus.” 

Wil je in Europa beleggen met een risicoprofiel dat 

vergelijkbaar is met het Holland Selectiefonds, dan 

komt het Holland Euro Selectiefonds in aanmerking. 

Met hetzelfde concept maar dan toegespitst op Euro-

pese obligaties en aandelen.

Geen sectorfondsen

Waar de vermogensbeheerders van HBg niet in 

‘Je moet niet een 
fonds pushen omdat 
jij het leuk vindt; je 
moet je klant goed 
bedienen.’

geloven zijn sectorfondsen. Het zijn hypes, vindt 

Reinalda. Natuurlijk hebben wij ook bepaalde groei-

fondsen in portefeuille, maar dan in combinatie 

met conservatieve aandelen zoals financials. “Als 

je te stellig bent in je visie op zo’n sector, komt er 

een dag dat het fout gaat. Dat hebben wij met ICT-

aandelen gezien. Nu is energie hot. Met name alter-

natieve energie, biomassa en zonnecellen, iedereen 

wil het hebben. Maar eens is de groei daar ook uit en 

kom je niet meer van die stukken af omdat niemand 

ze meer wil hebben. Wij geloven in risicospreiding  

omdat markten steeds dynamischer worden en 

mondialer.”

De prestaties van de paradepaardjes van HBg bewij-

zen dat deze visie zijn vruchten afwerpt. Dat is pret-

tig voor de klantenkring: de particuliere beleggers 

die rechtstreeks in de beleggingsfondsen beleggen 

en voor Allianz Nederland waarvoor Holland Beleg-

gingsgroep optreedt als vermogensbeheerder. n 

Mark Reinalda.
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ACTIVA
Noot 2005 

€ 1.000
                           20041 
                       € 1.000 

Immateriële activa 3 1.618 2.452 

Beleggingen 4 3.030.696 2.847.257 

Financiële activa tegen reële waarde met waardemutaties via het resultaat 5 3.736.722 3.265.221 

Vorderingen op financiële instellingen 12 890.251 863.300 

Liquide middelen 6 61.514 99.374 

Aandeel herverzekeraars in verzekeringstechnische voorzieningen   7 135.466 171.533 

Latente belastingvorderingen 27 51.335 43.269 

Overige activa 8 501.698 513.997 

Totaal activa 8.409.300 7.806.403  

Geconsolideerde balans per 31 december 
 

PASSIVA
Noot 2005 

€ 1.000
                           20041 
                       € 1.000

Eigen vermogen 9 651.559 488.079 

Verzekeringstechnische voorzieningen 10 2.166.337 2.187.413 

Financiële passiva tegen reële waarde met waardemutaties via het resultaat 11 3.729.935 3.261.700 

Schulden aan financiële instellingen 12 1.055.139 1.041.350 

Overige schulden aan verzekeringnemers 13 260.670 289.713 

Overige voorzieningen 14 91.239 93.064 

Latente belastingverplichtingen 27 142.160 118.694 

Overige schulden 15 312.261 326.390 

Totaal passiva 8.409.300 7.806.403  

1  2004 is in overeenstemming gebracht met IFRS-EU.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
1 januari - 31 december          

Noot 2005 
€ 1.000

                           20041 
                       € 1.000

Verdiende premies (netto) 16 1.190.955 1.314.955 

Rente, dividend en soortgelijke baten 17 133.009 127.526 

Overige beleggingsbaten 18 39.808 30.268 

Provisie en beheervergoedingen (netto) 19 30.637 27.314 

Overige baten 20 22.710 30.939 

Totaal baten 1.417.119 1.531.002 

Verzekeringstechnische lasten (netto) 21 (824.014) (973.882)

Rente- en soortgelijke lasten 22 (7.397) (5.484)

Bijzondere waardevermindering beleggingen 23 (158) (4.767)

Mutatie in tegen reële waarde via het resultaat geboekte financiële activa en passiva 
(netto)

24  
(16.079)

 
(6.709)

Acquisitiekosten en administratieve lasten 25 (323.198) (344.164)

Overige lasten 26 (34.105) (44.114)

Totaal lasten (1.204.951) (1.379.120)

Winst vóór belasting 212.168 151.882 

Belastingen 27 (56.761) (49.179)

Nettowinst 155.407 102.703 

1  2004 is in overeenstemming gebracht met IFRS-EU.
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Gestort
kapitaal

€ 1.000

Agio-
reserve

€ 1.000

Overige
reserves

€ 1.000

Herwaar- 
 derings- 

reserve
€ 1.000

Eigen
 vermogen 

€ 1.000

Stand per  31/12/20031 59.813 76.667 78.760 156.839 372.079 

Herwaarderingen beleggingen 53.572 53.572 

Nettowinst 102.703 102.703 

Uitgekeerd dividend (40.000) (40.000)

Overige mutaties (275) (275)

Stand per 31/12/20041 59.813 76.667 141.188 210.411 488.079 

Herwaarderingen beleggingen 51.217 51.217 

Nettowinst 155.407 155.407 

Uitgekeerd dividend (43.000) (43.000)

Overige mutaties (144) (144)

Stand per 31/12/2005  59.813 76.667 253.451 261.628 651.559 

1  2003 en 2004 zijn in overeenstemming gebracht met IFRS-EU.

Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen
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2005 
€ 1.000

20041

€ 1.000

Bedrijfsactiviteiten   

Nettowinst  155.407 102.703 

Mutatie in voorziening voor niet-verdiende premies (4.457) (45.647)

Mutatie in voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen 20.000 (6.484)

Mutatie in voorziening voor te betalen schaden (552) (1.195)

Mutatie in geactiveerde acquisitiekosten 8.126 9.690 

Mutatie in vorderingen/schulden herverzekering (1.432) 11.373 

Mutatie in beleggingen beschikbaar voor handelsdoeleinden2 (3.266) 4.392

Mutatie in schulden aan banken en verzekeringnemers (42.205) (31.550)

Mutatie in overige vorderingen en schulden 718 (11.955)

Mutatie in latente belastingvorderingen/-verplichtingen3 (5.721) 9.723 

Beleggingsbaten/-lasten zonder kasstroom (2.568) 3.378 

Overige baten/lasten zonder kasstroom 3.846 6.627

Overig (446) (636)

Netto kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten 127.450 50.419 

Investeringsactiviteiten  

Mutatie in voor verkoop beschikbare beleggingen (118.480) 13.082 

Mutatie in tot einde looptijd aan te houden beleggingen (3.830) (13.416)

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (122.310) (334)

Financieringsactiviteiten 

Mutatie in beleggingen voor rekening en risico van polishouders (432.439) (298.846)

Mutatie in verzekeringstechnische voorzieningen voor rekening en risico van polishouders 432.439 298.846 

Uitgekeerd dividend (43.000) (40.000)

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (43.000) (40.000)

Mutatie liquide middelen (37.860) 10.085 

Liquide middelen primo boekjaar 99.374 89.289 

Liquide middelen ultimo boekjaar 61.514 99.374 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 

1 2004 is in overeenstemming gebracht met IFRS-EU.

2 Met inbegrip van handelsverplichtingen.

3 Zonder mutatie in latente belastingvorderingen/-verplichtingen uit hoofde van ongerealiseerde beleggingsbaten en -lasten. 
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Toelichting op de 
Geconsolideerde Jaarrekening

1 Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld conform de bepa-

lingen van de International Financial Reporting Standards zoals 

goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS-EU). Aangezien de ven-

nootschap geen gebruik heeft gemaakt van de toegestane uitzon-

deringen op IAS 39 (‘carve-outs’) is deze jaarrekening ook in over-

eenstemming met de International Financial Reporting Standards 

zoals uitgegeven door de IASB (IFRS). Bij de geconsolideerde jaar-

rekening zijn alle momenteel voor de verslagjaren geldende stan-

daarden gehanteerd. 

Dit is de eerste geconsolideerde jaarrekening van Allianz 

Nederland Groep N.V. (Allianz Nederland) op basis van IFRS. Bij de 

opstelling van de geconsolideerde jaarrekening van Allianz Neder-

land is, vóór de datum van inwerkingtreding, gebruikgemaakt van 

IFRS 1. Een toelichting op de invloed van de overgang van de voor-

heen toegepaste GAAP naar IFRS op de gerapporteerde financiële 

positie van Allianz Nederland is opgenomen in Noot 34. 

Het begrip IFRS omvat het totale raamwerk van alle standaarden 

die zijn goedgekeurd door de International Accounting Standards 

Board (IASB). Reeds goedgekeurde standaarden blijven aangeduid 

worden als International Accounting Standards (IAS).

Alle bedragen in de geconsolideerde jaarrekening van Allianz 

Nederland staan vermeld in duizenden euro’s (€), tenzij anders 

aangegeven.

 

Groepsrelaties 

De geplaatste aandelen van Allianz Nederland Groep N.V. (Allianz 

Nederland) zijn in het bezit van AGF International SA, een doch-

teronderneming van Assurances Générales de France SA (AGF). 

Het Duitse Allianz AG is de meerderheidsaandeelhouder in AGF. 

De financiële gegevens van Allianz Nederland Groep N.V. worden 

meegeconsolideerd in de geconsolideerde jaarrekeningen van AGF 

SA in Parijs en Allianz AG in München.

De geconsolideerde jaarrekening bevat de jaarrekening van Allianz 

Nederland Groep N.V., gevestigd in Nederland, alsmede die van alle 

belangrijke groepsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Groeps-

maatschappijen worden meegeconsolideerd vanaf het moment 

waarop de zeggenschap daarover door Allianz Nederland wordt 

verkregen en blijven deel uitmaken van de consolidatie tot op het 

moment dat zij worden vervreemd. De hierna uiteengezette grond-

slagen voor waardering en resultaatbepaling zijn voor alle in deze 

geconsolideerde jaarrekening gepresenteerde jaren op bestendige 

wijze toegepast, alsmede voor het opstellen van de openingsbalans 

volgens IFRS in verband met de overgang naar IFRS.

Groepsmaatschappijen 

Groepsmaatschappijen zijn die entiteiten waarover de zeggen-

schap bij Allianz Nederland berust, hetgeen het geval is indien 

Allianz Nederland het financiële en operationele beleid van een en-

titeit rechtstreeks of middellijk kan bepalen. De jaarrekeningen van 

groepsmaatschappijen worden in de geconsolideerde jaarrekening 

verwerkt vanaf de datum dat voor het eerst van zeggenschap sprake 

is tot op het moment dat daarvan geen sprake meer is. Positieve 

verschillen bij eerste opname in de consolidatie worden als goodwill 

geactiveerd. 

Entiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uit-

geoefend  

Deze post omvat de entiteiten over wiens activiteiten Allianz Neder-

land op basis van contracten gezamenlijk zeggenschap uitoefent. 

In de geconsolideerde jaarrekening is het evenredige gedeelte van 

de activa en passiva, opbrengst en kosten van de desbetreffende 

entiteit dat aan Allianz Nederland toekomt, opgenomen.   

Bij de consolidatie geëlimineerde transacties 

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen worden 

interne saldi en transacties en eventuele ongerealiseerde winsten 

uit interne transacties geëlimineerd. Uitzondering op deze regel zijn 

transacties met groepsmaatschappijen die niet het verzekeringsbe-

drijf uitoefenen. Deze transacties ad € 10,9 mln (2004: € 10,9 mln) 

zijn niet geëlimineerd uit de winst- en verliesrekening, aangezien dit 

een beter inzicht geeft in de verzekeringsactiviteiten.

Gebruik van schattingen en aannames 

Allianz Nederland heeft bij het opstellen van de geconsolideerde 

jaarrekening gebruikgemaakt van schattingen en aannames met 

betrekking tot in de geconsolideerde balans en winst- en verlies-

rekening en onder de voorwaardelijke verplichtingen opgevoerde 

posten. De schattingen zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en 

diverse andere factoren die gegeven de omstandigheden redelijk 

worden geacht. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De belangrijkste posten in dit verband zijn de voor-

ziening voor te betalen schaden en de voorziening levensverzeke-

ringsverplichtingen.

 

Omrekening van vreemde valuta 

Allianz Nederland hanteert de euro (€) als rapportagevaluta en 

functionele valuta. Positieve en negatieve omrekeningsverschillen 

worden respectievelijk onder overige baten dan wel onder overige 

lasten verantwoord.  
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2  Samenvatting waarderings-
 grondslagen 

Aanvul lende gegevens over  act iva

Immateriële activa  

Van derden betrokken dan wel intern ontwikkelde software wordt 

uitsluitend geactiveerd voor zover het immaterieel actief in de toe-

komst economische voordelen zal genereren. Afschrijving van de 

software geschiedt over de economische levensduur lineair over 

een periode van doorgaans vier jaar. Overige ontwikkelingslasten 

worden in de winst- en verliesrekening als last verantwoord naar-

mate zij zich voordoen. 

Beleggingen 

De post beleggingen omvat beleggingen die tot het einde van de 

looptijd worden aangehouden en voor verkoop beschikbare beleg-

gingen. De categorie tot einde looptijd aan te houden beleggingen 

bestaat uit vastrentende waarden, waarbij Allianz Nederland voor-

nemens en in staat is om deze waarden tot aan het einde van de 

looptijd aan te houden. Beleggingen aan te houden tot het einde van 

de looptijd worden verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs.  

De amortisatie van de agio c.q. disagio wordt onder rentebaten ver-

antwoord. De geamortiseerde kostprijs wordt berekend met behulp 

van de effectieve-rentemethode. 

De categorie voor verkoop beschikbare beleggingen wordt ge-

vormd door effecten die geen deel uitmaken van tot einde looptijd 

aan te houden beleggingen of financiële activa tegen reële waarde 

met waardemutaties via het resultaat. De effecten in deze categorie 

worden op de balansdatum tegen hun reële waarde gewaardeerd. 

Ongerealiseerde winsten en verliezen, zijnde het verschil tussen 

reële waarde en kostprijs (c.q. geamortiseerde kostprijs in het geval 

van vastrentende effecten) worden als afzonderlijk onderdeel van 

het eigen vermogen opgenomen onder aftrek van latente belasting. 

Gerealiseerde winsten en verliezen op effecten worden in de regel 

bepaald aan de hand van de gemiddelde kostprijsmethode en per 

de handelsdatum opgenomen.

Vastrentende waarden en beleggingen in aandelen worden regel-

matig op bijzondere waardevermindering getoetst.

Bijzondere waardevermindering - beleggingen

Een tot einde looptijd aan te houden of voor verkoop beschikbaar 

schuldbewijs zal een bijzondere waardevermindering ondergaan 

als er objectieve aanwijzingen zijn dat de kostprijs mogelijk niet 

realiseerbaar is. Het schuldbewijs wordt geacht een bijzondere 

waardevermindering te hebben ondergaan als alle bedragen die 

volgens de contractuele voorwaarden van het schuldbewijs zijn 

vervallen als oninbaar moeten worden beschouwd, doorgaans als 

gevolg van een verslechtering van de kredietwaardigheid van de 

emittent. Er wordt geen bijzondere waardevermindering verwerkt 

als gevolg van een daling van de reële waarde die voortvloeit uit 

algemene rente- of wisselkoersbewegingen, tenzij Allianz Neder-

land Groep van plan is het schuldbewijs te verkopen. Voor verkoop 

beschikbare aandelen worden geacht een bijzondere waardever-

mindering te hebben ondergaan als er objectieve aanwijzingen zijn 

dat de kostprijs mogelijk niet wordt gerealiseerd. Om vast te stellen 

of er sprake is van objectieve aanwijzingen dat de kostprijs mogelijk 

niet wordt gerealiseerd, worden kwalitatieve en kwantitatieve crite-

ria gehanteerd, zoals een belangrijke of langdurige daling van de 

reële waarde onder de kostprijs. Allianz Nederland  heeft als grond-

slag vastgesteld dat de voor verkoop beschikbare aandelen geacht 

worden een bijzondere waardevermindering te hebben ondergaan, 

als de reële waarde meer dan 20% onder de gewogen gemiddelde 

kostprijs ligt of als de reële waarde zich langer dan negen maanden 

onder het niveau van de gewogen gemiddelde kostprijs beweegt. 

Deze grondslag wordt door al onze dochterondernemingen toege-

past. Als voor verkoop beschikbare aandelen op basis van de door 

Allianz Nederland toegepaste kwalitatieve en kwantitatieve criteria 

voor bijzondere waardevermindering een dergelijke waardever-

mindering hebben ondergaan, wordt een verdere daling van de 

reële waarde op volgende verslagdata verwerkt als een bijzon-

dere waardevermindering. Als een eerder opgenomen bijzondere 

waardevermindering van een schuldbewijs afneemt en de afname 

objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die 

zich na het optreden van de bijzondere waardevermindering heeft 

voorgedaan, zoals een verbetering in de kredietstatus van de debi-

teur, dan wordt de bijzondere waardevermindering teruggenomen 

via de overige beleggingsbaten. Dergelijke terugnemingen mogen 

op het moment van terugneming niet resulteren in een boekwaarde 

van een schuldbewijs die hoger is dan de boekwaarde in het geval 

dat er geen bijzondere waardevermindering was opgenomen. Met 

betrekking tot voor verkoop beschikbare aandelen worden er geen 

terugnemingen van bijzondere waardeverminderingen verwerkt.

 

Securities lending

Beleggingen die in het kader van een securities lending contract 

worden uitgeleend, blijven deel uitmaken van de balans en wor-

den gewaardeerd conform de grondslag voor waardering en 

resultaatbepaling zoals die geldt voor ‘tegen reële waarde met 

waardemutaties via het resultaat’ c.q. ‘voor verkoop beschikbare’ 

activa. Als onderpand ontvangen geldmiddelen worden opgeno-

men onder ‘Schulden aan financiële instellingen’. Als onderpand 

ontvangen geldmiddelen die zijn herbelegd, worden opgenomen 

onder ‘Vorderingen op financiële instellingen’. Uit securities lending 

voortvloeiende baten en lasten worden volgens het toerekenbegin-

sel over de looptijd van de desbetreffende transacties verantwoord 

en in de rentebaten of -lasten verwerkt. 
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Financiële activa tegen reële waarde met waardemutaties 

via het resultaat 

Deze financiële activa worden tegen reële waarde gewaardeerd 

en in de geconsolideerde balans verantwoord als financiële activa 

tegen reële waarde met waardemutaties via het resultaat. De aan-

sprakelijkheid van de contractant die de reële waarde van de des-

betreffende activa vertegenwoordigt, wordt in de geconsolideerde 

balans verantwoord als financiële passiva tegen reële waarde met 

waardemutaties via het resultaat. Mutaties in de reële waarde van 

genoemde financiële activa en passiva worden in de geconsoli-

deerde winst- en verliesrekening verantwoord als baten uit finan-

ciële activa en financiële passiva tegen reële waarde met waarde-

mutaties via het resultaat (netto). 

Derivaten

Derivaten worden in eerste instantie tegen reële waarde opgeno-

men. Na die eerste opname worden ze tegen reële waarde verant-

woord. De reële waarde van renteswaps is het geschatte bedrag dat 

door Allianz Nederland zou worden ontvangen c.q. afgedragen om 

de swap per de balansdatum te beëindigen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de rentevoet en kredietwaardigheid van het moment 

van de bij de swap betrokken wederpartij. De reële waarde van valu-

tatermijn transacties is de genoteerde marktprijs per balansdatum 

ofwel de waarde op dat moment van de genoteerde termijnkoers. 

Herverzekering 

Alleen contracten die aanleiding geven tot een aanzienlijke over-

dracht van verzekeringsrisico worden verwerkt als herverzekering. 

Bedragen die uit hoofde van dergelijke contracten opeisbaar zijn, 

worden in dezelfde periode verwerkt als de desbetreffende schade. 

Op deze manier worden baten en lasten met betrekking tot herver-

zekeringscontracten verwerkt  overeenkomstig het onderliggende 

risico van de herverzekerde activiteit. 

Overige activa

Tot de overige activa behoren vaste bedrijfsmiddelen, vorderingen, 

liquide middelen, vastgoed in eigendom van Allianz Nederland en 

in gebruik voor de eigen activiteiten, geactiveerde acquisitiekosten 

en vooruitbetaalde kosten.  

Vaste bedrijfsmiddelen  worden geboekt tegen kostprijs onder 

aftrek van afschri jving en bi jzondere waardeverminderingen.  

Afschrijving vindt doorgaans lineair plaats over de geschatte eco-

nomische levensduur van de desbetreffende activa. De geschatte 

economische levensduur van vaste bedrijfsmiddelen – met inbegrip 

van IT-apparatuur – bedraagt vier jaar. Uitgaven die worden gedaan 

om het toekomstige economisch voordeel te herstellen, worden ge-

activeerd voor zover de economische levensduur erdoor wordt ver-

lengd. Kosten met betrekking tot reparaties en onderhoud worden 

als last opgevoerd. Er wordt een bijzonder waardeverminderings-

verlies, dat wil zeggen een extra afschrijving opgenomen indien de 

realiseerbare waarde van de activa in kwestie minder bedraagt dan 

de boekwaarde. 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder 

aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor waardevermin-

deringen.

Liquide middelen omvatten bij banken aangehouden onmiddel-

lijk opeisbare tegoeden, bij centrale banken aangehouden saldi, 

cheques en kassaldi, schatkistpromesses (voor zover die niet in de 

handelsvorderingen zijn begrepen) en wissels die binnen een ter-

mijn van zes maanden vanaf de datum van aankoop voor herfinan-

ciering bij centrale banken in aanmerking komen. Contante gelden 

worden tegen nominale waarde verantwoord, waarbij buitenlandse 

bankbiljetten en muntgeld tegen de slotkoers ultimo boekjaar wor-

den gewaardeerd. 

Vastgoed in eigendom van Allianz Nederland in gebruik voor de 

eigen activiteiten  wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd 

met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminde-

ringen. De geactiveerde kostprijs van gebouwen wordt berekend 

op basis van de aanschaffingskostprijs en over een termijn van 

maximaal 40 jaar afgeschreven, conform de verwachte economi-

sche levensduur. Uitgaven die worden gedaan om het toekomstige 

economische voordeel te herstellen, worden geactiveerd voor zo-

ver de economische levensduur erdoor wordt verlengd. Kosten met 

betrekking tot reparaties en onderhoud worden als last opgevoerd. 

Er wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen 

indien de realiseerbare waarde van de activa in kwestie minder 

bedraagt dan de boekwaarde. 

Geactiveerde acquisitiekosten met betrekking tot het Levenbedrijf 

bestaan over het algemeen uit provisies die direct verband houden 

met de acquisitie van nieuwe verzekeringscontracten. Deze acqui-

sitiekosten worden geactiveerd voor zover deze realiseerbaar zijn 

en afgeschreven op basis van de polisbaten welke verschillen per 

product. 

Bij schadeverzekeringscontracten wordt de afschrijvingsperiode 

voor iedere verzekeringsportefeuille berekend, gebaseerd op de ge-

middelde looptijd van de desbetreffende polissen. 

Alle geactiveerde polisacquisitiekosten worden regelmatig be-

oordeeld om te bepalen of deze via toekomstige activiteiten zullen 

worden gerealiseerd. Geactiveerde polisacquisitiekosten die geacht 

worden niet realiseerbaar te zijn worden ten laste van de winst- en 

verliesrekening gebracht.
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Leasecontracten

Activa die door Allianz Nederland in het kader van operationele 

leasecontracten worden gebruikt, waarbij de met eigendom van 

de desbetreffende activa samenhangende risico’s en voordelen 

bij de leasegever blijven berusten, worden niet op de geconsoli-

deerde balans van Allianz Nederland opgevoerd. In het kader van 

operationele leasecontracten aan de leasegever betaalde bedragen 

worden aan de hand van de lineaire methode over de looptijd van 

het leasecontract aan de administratieve lasten toegerekend. Indien 

een operationeel leasecontract voor het verstrijken van de looptijd 

wordt beëindigd, wordt een eventuele boete in zijn geheel als last 

opgenomen op het moment dat het contract wordt beëindigd. 

Bijzondere waardevermindering – algemeen

De boekwaarde van de activa van Allianz Nederland (met uitzon-

dering van de post beleggingen) en latente belastingvorderingen 

wordt telkens op de balansdatum geëvalueerd, teneinde te kunnen 

bepalen of er indicaties zijn voor bijzondere waardeverminderin-

gen. Als dat het geval is, dan wordt een schatting gemaakt van de 

realiseerbare waarde van de activa in kwestie. Ten aanzien van im-

materiële activa die nog niet voor gebruik beschikbaar zijn, wordt de 

realiseerbare waarde telkens op de balansdatum geschat. Er wordt 

een bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen indien de 

boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid 

daarvan de realiseerbare waarde overtreft. Bijzondere waardever-

minderingsverliezen worden in de winst- en verliesrekening opge-

nomen. Op bladzijde 41 wordt nader ingegaan op het beleid ten 

aanzien van bijzondere waardevermindering van beleggingen.

Berekening van realiseerbare waarde  

De realiseerbare waarde van de activa van Allianz Nederland wordt 

berekend als de contante waarde van de verwachte toekomstige 

kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke impliciete ef-

fectieve rentevoet voor het actief. Vorderingen met een korte loop-

tijd worden niet contant gemaakt. 

Ten aanzien van activa die geen overwegend onafhankelijke 

inkomende kasstromen genereren, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 

behoort. 

Terugneming van bijzondere waardevermindering 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een 

vordering wordt teruggenomen indien de latere stijging van de re-

aliseerbare waarde zich objectief laat koppelen aan een gebeurte-

nis na het bijzondere waardeverminderingsverlies. Een bijzonder 

waardeverminderingsverlies met betrekking tot goodwill wordt 

niet teruggenomen, tenzij het verlies het gevolg is geweest van een 

specifieke externe gebeurtenis van uitzonderlijke aard die zich naar 

verwachting niet zal herhalen en de stijging van de realiseerbare 

waarde duidelijk samenhangt met de terugneming van de invloed 

van genoemde gebeurtenis. 

Met betrekking tot de overige activa wordt een bijzonder waar-

deverminderingsverlies teruggenomen indien er zich een wijziging 

heeft voorgedaan in de bij de bepaling van de realiseerbare waarde 

gehanteerde schattingen. Een bijzonder waardeverminderingsver-

lies wordt uitsluitend teruggenomen tot de boekwaarde van het 

actief zoals die – onder aftrek van afschrijving of amortisatie – zou 

zijn geweest indien geen bijzonder waardeverminderingsverlies 

was opgenomen. 

Aanvul lende gegevens over  passiva  

Eigen vermogen

Gestort kapitaal  

Gestort kapitaal bevat de nominale waarde per aandeel die bij  

uitgifte van aandelen is ontvangen. 

Agioreserve

Agioreserve bevat het bedrag dat bij uitgifte van aandelen bovenop 

de nominale waarde is ontvangen.

Overige reserves

Overige reserves bevatten de ingehouden winsten van Allianz 

Nederland Groep. Valuta omrekeningsverschillen worden direct 

in de overige reserves opgenomen zonder dat het resultaat wordt 

beïnvloed.

Herwaarderingsreserve 

Herwaarderingsreserve bevat de niet-gerealiseerde winsten en ver-

liezen op voor verkoop beschikbare beleggingen en afgeleide finan-

ciële instrumenten gebruikt voor afdekkingsdoeleinden die voldoen 

aan de criteria voor toepassing van hedge accounting.

Verzekeringstechnische voorzieningen 

Indeling van contracten 

Contracten uit hoofde waarvan door Allianz Nederland een verze-

keringsrisico van betekenis van een andere partij (de polishouder) 

wordt aanvaard doordat Allianz Nederland overeenkomt dat het de 

polishouder of andere begunstigde schadeloos zal stellen indien 

een bepaald onzeker voorval in de toekomst (het verzekerde voor-

val) aan de polishouder of andere begunstigde schade toebrengt, 

worden ingedeeld als verzekeringscontracten. 

Contracten uit hoofde waarvan de overdracht van het verzeke-

ringsrisico van de polishouder naar Allianz Nederland niet van be-

tekenis is, worden ingedeeld als beleggingscontracten, waarbij door 

Allianz Nederland aan de polishouders contracten met een verzeke-

rings- en een beleggingscomponent worden uitgegeven. 
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Indien de beleggingscomponent zich niet afzonderlijk laat waar-

deren, wordt het gehele contract als verzekeringscontract verant-

woord. Een contract dat als verzekeringscontract wordt aangemerkt, 

blijft een verzekeringscontract totdat alle risico’s en verplichtingen 

zijn vervallen of verlopen. 

 

Voorziening voor niet-verdiende premies

Brutopremies worden verdiend over de looptijd waarmee de risi-

codekking samenhangt en worden op basis van evenredigheid be-

rekend. 

De uitgaande herverzekeringspremie wordt over dezelfde ter-

mijn en op dezelfde wijze aangegaan als de met de herverzekerde 

contracten geassocieerde geschreven brutopremie wordt verdiend. 

De voorziening voor niet-verdiende premies omvat het gedeelte van 

de per balansdatum geschreven nettopremies die naar verwachting 

in volgende jaren worden verdiend. 

Voorziening voor te betalen schaden

Opgenomen onder de voorziening voor te betalen schaden zijn 

de geschatte totale kosten voor het afwikkelen van alle per balans-

datum geleden maar nog niet uitgekeerde schaden, ongeacht of 

deze zijn gemeld, en de hiermee verband houdende interne en 

externe schadeafwikkelingskosten verhoogd met een relevante, 

voorzichtig bepaalde opslag. Te betalen schaden worden individueel 

beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met geleden maar 

nog niet gemelde schaden, het effect van zowel interne als externe 

voorzienbare gebeurtenissen zoals wijzigingen in schadeafhande-

lingsprocedures, inflatie, juridische ontwikkelingen, wijzigingen in 

wetgeving, ervaringsgegevens en historische ontwikkelingen. Voor-

zieningen voor te betalen schaden worden niet contant gemaakt.

Verwachte verhaalschaden en schattingen van regresschaden 

worden afzonderlijk opgevoerd. Regres wordt pas verwerkt als het 

zo goed als zeker is dat de vordering in kwestie wordt verhaald.

Voorziening voor niet verstreken risico 

Er wordt een voorziening getroffen in het geval er sprake is van 

een aantoonbare verplichting jegens een verliesgevend contract, 

waarbij door Allianz Nederland meerjarencontracten zijn aange-

gaan en Allianz Nederland slechts tot op zekere hoogte in staat is 

om de contractuele premie ten aanzien van toekomstige termijnen 

te wijzigen. De voorziening wordt alsdan berekend voor clusters 

van activiteiten die gezamenlijk worden beheerd, waarbij rekening 

wordt gehouden met de geschatte toekomstige claims, kosten, ver-

diende premies en proportionele beleggingsbaten als een dergelijk 

contract na de balansdatum doorloopt.

Voorziening voor langlopende levensverzekerings- 

verplichtingen 

De voorziening voor langlopende levensverzekeringsverplichtingen 

bestaat voornamelijk uit de actuarieel geschatte waarde van de ver-

plichtingen van Allianz Nederland uit hoofde van niet unit-linked 

contracten, met inbegrip van reeds toegezegde winstaandelen en 

na aftrek van de actuariële waarde van toekomstige premies. Voor 

alle belangrijke soorten van bedrijfsactiviteit is meer in het bijzon-

der een methode van nettopremiewaardering ingevoerd. 

Hoewel het bestuur van mening is dat de brutovoorziening voor 

langlopende verzekeringscontracten en de daarmee samenhangende 

herverzekeringsrealisatie op basis van de momenteel beschikbare 

gegevens reëel is weergegeven, is het mogelijk dat de uiteindelijke 

verplichting door toedoen van op een later ti jdstip beschikbare 

gegevens en gebeurtenissen anders uitvalt. 

De voorziening, de schattingstechniek en de aannames worden 

periodiek geëvalueerd, waarbij wijzigingen in schattingen in de 

technische rekening tot uitdrukking worden gebracht als deze zich 

voordoen.

Toetsing van toereikendheid verplichtingen 

Allianz Nederland toetst zijn verzekeringstechnische voorzieningen 

op toereikendheid om zich ervan te verzekeren dat de boekwaarde 

van de verplichtingen (onder aftrek van de hiermee verband 

houdende geactiveerde acquisitiekosten) in het licht van geschatte 

toekomstige kasstromen toereikend is. Bij het uitvoeren van de 

toetsing van toereikendheid van de verplichtingen worden alle 

contractuele kasstromen door Allianz Nederland contant gemaakt 

tegen een disconteringsvoet van 3% en wordt deze waarde 

vergeleken met de boekwaarde van de desbetreffende verplichting. 

Indien een tekort wordt geconstateerd, worden de desbetreffende 

geactiveerde acquisitiekosten afgeschreven en wordt, indien 

noodzakelijk, een aanvullende voorziening getroffen. Het tekort 

wordt verwerkt in het resultaat over de verslagperiode. 

Beleggingscontracten

Beleggingscontracten zijn aangemerkt als financiële passiva tegen 

reële waarde met waardemutaties via het resultaat. De opbrengst 

van deze contracten (bij het begin van het contract verschuldigde 

honoraria, afkoopboetes en jaarlijkse beheerkosten) wordt opgeno-

men onder provisie en beheervergoedingen.

Unit-linked producten

De verzekeringstechnische voorzieningen ten aanzien van unit-

linked producten, waarbij het beleggingsrisico door de polishouder 

wordt gedragen, worden verantwoord tegen de reële waarde van 

de bijbehorende beleggingen en als voor risico van de polishouders 

komende financiële verplichtingen opgevoerd. De premies worden 
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verantwoord op het moment dat de verplichting wordt opgenomen, 

exclusief belastingen of heffingen.

Schulden aan banken en cliënten 

Rentedragende verplichtingen worden tegen nominale waarde 

verantwoord. Indien er op verplichtingen een korting van kracht is, 

worden die kortingen opgenomen als lasten en aan de hand van de 

effectieve-opbrengstmethode over de levensduur van de desbetref-

fende verplichtingen afgeschreven.

Overige voorzieningen

Personeelsbeloningen

Allianz Nederland gebruikt de ‘projected unit credit’-methode om 

de contante waarde van de toegezegde pensioenaanspraken en de 

kosten van in het boekjaar opgebouwde rechten te bepalen. De voor-

naamste aannames die worden gebruikt, zijn uiteengezet in Noot 14.

Allianz Nederland neemt per pensioenregeling een deel van de 

actuariële winsten en verliezen op in de winst- en verliesrekening 

als het niet-verwerkte actuariële nettoresultaat aan het einde van de 

vorige verslagperiode meer bedraagt dan a) 10% van de geraamde 

contante waarde van toegezegde pensioenaanspraken of b) 10% 

van de reële waarde van eventuele fondsbeleggingen op die da-

tum. Het niet-verwerkt actuarieel nettoresultaat dat de hoogste van 

deze twee waarden overtreft, wordt in de resultatenrekening ver-

antwoord, geamortiseerd over de gemiddelde resterende diensttijd 

van de werknemers die aan de regelingen deelnemen. 

Verschuldigde belasting

Deze post betreft de naar verwachting over de belastbare winst 

verschuldigde belasting, berekend in overeenstemming met lokale 

fiscale wet- en regelgeving.

Herstructureringsvoorzieningen

Herstructureringsvoorzieningen worden getroffen wanneer Allianz 

Nederland een gedetailleerd formeel plan heeft voor de herstructu-

rering, is begonnen met uitvoering van het plan of alle belangrijke 

betrokken partijen op de hoogte heeft gesteld van de hoofdlijnen 

van het plan.

Latente belastingen  

De berekening van de latente belastingen is gebaseerd op 

tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva 

in de balans en de fiscale boekwaarde en op verschillen als 

gevolg van de toepassing van uniforme waarderingsmethoden 

voor consolidatiedoeleinden en consolidatie in de winst- en 

verliesrekening. Het bij de berekening van de latente belastingen 

gehanteerde belastingtarief is het lokale tarief per verslagdatum, 

waarbi j rekening wordt gehouden met wi jzigingen in de 

belastingtarieven voor zover die per de balansdatum reeds waren 

doorgevoerd. Latente belastingvorderingen worden opgenomen 

indien er voldoende realiseerbare, toekomstige belastbare baten 

voorhanden zijn. Latente belastingvorderingen en –verplichtingen 

worden niet contant gemaakt.

Aandelenregelingen voor bestuurders 

Bestuurders van Allianz Nederland hebben de mogelijkheid om via 

bepaalde aandelenregelingen mee te delen in de waardestijging van 

het aandeel Allianz AG (Stock Appreciation Rights-regelingen)en 

aandelen AGF (aandelenoptieregelingen)te verwerven. 

Stock Appreciation Rights (SAR) regeling

De kosten voor deze op aandelen gebaseerde beloningen worden 

per de datum van toekenning bepaald op basis van de reële waarde 

van hetgeen is toegekend en worden over de wachtperiode 

als kostenpost verantwoord. De bijbehorende beloningskosten 

worden over de wachtperiode toegerekend. De nieuwe waardering 

wordt telkens per de volgende waarderingsdatum bepaald en 

wel aan de hand van de aandelenkoers per de desbetreffende 

waarderingsdatum. De beloningskosten ten aanzien van genoemde 

rechten worden toegerekend over de wachtperiode en onder de 

post ‘Overige voorzieningen’ opgenomen totdat betaling heeft 

plaatsgevonden. Deze kosten worden teruggenomen in de periode 

waarin een voorwaardelijke toezegging vervalt. In Noot 33 wordt 

nader ingegaan op de op aandelen gebaseerde beloningsregelingen 

van Allianz Nederland.

Aandelenoptieregeling

De uitoefenprijs van opties is gelijk aan de marktprijs van de onder-

liggende aandelen per de datum van toekenning. De totale kosten 

van een optiebeloning zijn gelijk aan de reële waarde van de opties 

op moment van toekenning. 

Overige schulden 

Tot de overige schulden behoren in het kader van gecedeerde her-

verzekeringsactiviteiten aangehouden gelden, schulden uit directe  

verzekering en herverzekering en diverse verplichtingen. Deze wor-

den tegen de aflossingswaarde verantwoord. 

T
O

ELIC
H

T
IN

G
 O

P
 D

E G
EC

O
N

SO
LID

EER
D

E JA
A

R
R

EK
EN

IN
G



4 6  A L L I A N Z  N E D E R L A N D  G R O E P

Aanvul lende gegevens over  nettowinst   

Schadeverzekering  

De premies uit hoofde van schadeverzekeringen worden verant-

woord wanneer deze verschuldigd zijn door de polishouder, waarbij 

met schattingen  wordt gewerkt voor zover de verschuldigde bedra-

gen niet bekend zijn.

Levensverzekering

De premies uit hoofde van levensverzekeringen worden verant-

woord wanneer deze verschuldigd zijn door de polishouder, waarbij 

met schattingen wordt gewerkt voor zover de verschuldigde bedra-

gen niet bekend zijn. Ten aanzien van unit-linked wordt de uiter-

ste dag van betaling genomen als de datum van ontstaan van de 

desbetreffende verplichting. Het voor rekening van de polishouder 

belegde bedrag is inbegrepen in de opbrengsten uit unit-linked-

contracten. 

Baten uit beleggingscontracten 

Van houders van beleggingscontracten ontvangen en aan hen uitbe-

taalde bedragen worden opgevoerd als ontvangen (of uitbetaalde) 

stortingen en worden buiten beschouwing gelaten in de winst- en 

verliesrekening in premies en schadeclaims. De opbrengsten uit dit 

soort contracten bestaan uit voor polisadministratie en afkoopkos-

ten tegen rekeningsaldi van polishouders vastgestelde/omgeslagen 

bedragen en worden verwerkt  gedurende de periode van dienst-

verlening. 

Handelsbaten 

De post handelsbaten bestaat uit alle gerealiseerde en ongerealiseerde 

winsten en verliezen op voor handelsdoeleinden aangehouden activa, 

waarnaast ook zijn inbegrepen aan handelsactiviteiten toerekenbare 

commissie, rente- en dividendbaten en de bijbehorende kosten van 

herfinanciering.

Provisie en beheervergoedingen 

Allianz Nederland ontvangt honoraria op grond van het beheer 

van beleggingsfondsen en portfolio’s, alsmede overige beheer en 

adviesdiensten. Deze honoraria worden in de winst- en verliesreke-

ning onder ‘Provisie en beheervergoedingen’ opgevoerd.

Honoraria in verband met het verstrekken van beleggingsadvies 

worden opgenomen naarmate de desbetreffende diensten worden 

verleend. Dergelijke honoraria zijn gebaseerd op percentages van 

de marktwaarde van het beheerd vermogen. 

Aanvul lende gegevens over  het   
geconsol ideerde kasstroomoverzicht  

Het geconsolideerde kasstroomoverzicht geeft inzicht in de aard en 

samenstelling  van de structuur en de mutaties in de liquide mid-

delen van Allianz Nederland gedurende het boekjaar. Uitgesplitst 

naar kasstromen uit de operationele, investerings- en financie-

ringsactiviteiten. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bestaat 

voornamelijk uit mutaties in beleggingseffecten (zoals voor verkoop 

beschikbare of tot einde looptijd aan te houden effecten). Onder de 

financieringsactiviteiten zijn opgenomen alle kasstromen uit trans-

acties, samenhangend met de uitgifte van eigen aandelen, parti-

cipatiebewijzen en achtergestelde verplichtingen. Kasstromen uit 

operationele activiteiten omvatten alle overige activiteiten die deel 

uitmaken van de voornaamste opbrengstgenererende activiteiten. 
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Toelichting op de Geconsolideerde 
Balans - Activa

3 Immateriële activa 

De post immateriële activa is als volgt samengesteld: 

Software

In de balanswaarde ten bedrage van € 1.370 (2004: € 2.080) is € 125 

(2004: € 81) opgenomen met betrekking tot intern ontwikkelde 

software en € 1.245 (2004: € 1.999) met betrekking tot van derden 

betrokken software.  Ultimo boekjaar stonden er geen aankoopver-

plichtingen open inzake software.    

   

Overige  

De post Overige immateriële activa heeft betrekking op de waarde 

van verworven bedrijfsactiviteiten, voortvloeiend uit de overname 

van assurantieportefeuilles. Overige immateriële activa hebben een 

economische levensduur van vijf jaar en worden dan ook over die-

zelfde periode geamortiseerd. 

Mutaties in de post Overige zijn als volgt: 

        

4 Beleggingen 

Van het totale bedrag aan tot einde looptijd aangehouden beleggin-

gen ad € 566.969 (2004: € 563.139) heeft een bedrag ad € 566.969 

(2004: € 551.426) betrekking op hypotheken. Het met hypotheken 

samenhangende bedrag heeft een vervaldatum van tussen de vijf 

en tien jaar. De overige tot einde looptijd aangehouden beleggingen 

ad € 0 (2004: € 11.713) hebben een vervaldatum van tussen de één 

en vijf jaar.

De tot einde looptijd aangehouden beleggingen zijn voor 100% 

gelieerd aan verplichtingen jegens polishouders opgenomen in lang-

lopende levensverzekeringscontracten.    

    

2005 
€ 1.000

2004 
€ 1.000

Bruto waarde geactiveerd per 1/1 5.393 18.119 

Geaccumuleerde amortisatie per 1/1   (3.313) (12.507)

Waarde per 1/1  2.080  5.612 

Toevoegingen  492    636 

Vervreemdingen (46)  –   

Amortisatie (1.156)  (4.168)

Waarde per 31/12 1.370  2.080 

Bruto waarde geactiveerd  
per 31/12 

 
5.839 

 
5.393 

Geaccumuleerde amortisatie  
per 31/12 

 
(4.469)

 
(3.313)

Waarde per 31/12 1.370  2.080 

2005 
€ 1.000

2004 
€ 1.000

Waarde per 1/1 372  496 

Amortisatie (124)  (124)

Waarde per 31/12 248  372 

2005 
€ 1.000

2004 
€ 1.000

Tot einde looptijd aangehouden 
waarden 

 
566.969 

 
 563.139 

Voor verkoop beschikbare  
beleggingen 

 
2.463.727 

 
 2.284.118 

Totaal 3.030.696  2.847.257 

2005 
€ 1.000

2004 
€ 1.000

Software 1.370 2.080 

Overige 248 372 

Totaal 1.618 2.452 
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Contractueel vervallen posten    

De geamortiseerde kostprijs en geschatte reële waarde van voor 

verkoop beschikbare en tot einde looptijd aangehouden beleggin-

gen met vaste vervaldata per 31 december 2005 zijn per contrac-

tueel vervallen post onderverdeeld als volgt: 

De werkelijke vervaldata kunnen van de contractueel bepaalde ver-

valdata afwijken, aangezien bepaalde emitenten van effecten het 

recht hebben om bepaalde verplichtingen vervroegd op te eisen of 

af te lossen, met of zonder vervroegde aflossingsboete. Beleggin-

gen die niet op één vervaldatum verschuldigd zijn, worden in het 

algemeen niet over meerdere vervaldata verdeeld, maar binnen hun 

contractuele eindvervaldata opgevoerd.     

Securities lending 

Bepaalde entiteiten binnen de Groep werken met Securities len-

ding, in het kader waarvan bepaalde effecten voor een korte 

periode aan andere instellingen worden uitgeleend. Per 31 

december 2005 werd door Allianz Nederland voor € 979.603  

(2004: € 1.047.360) aan effecten uitgeleend. 

De reële waarde van de te verkopen of herverpanden geaccep-

teerde zekerheden bedroeg per 31 december 2005 € 981.837 

(2004: € 1.051.961). 

Voor verkoop beschikbare beleggingen bestaan uit: 

 Geamortiseerde 
kostprijs

 Ongerealiseerde 
winsten

 Ongerealiseerde  
verliezen 

Marktwaarden 
 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Aandelen 221.048  243.033 281.473  203.924 (280)  (703) 502.241  446.254 

Overheidsobligaties 1.386.517  1.333.847 57.770  71.293 (2.025) – 1.442.262  1.405.140 

Bedrijfsobligaties 424.994  323.865 12.884  16.896 (150) –  437.728  340.761 

Overige 63.856  71.596 17.640  20.367 – – 81.496  91.963 

Totaal 2.096.415  1.972.341 369.767  312.480 (2.455)  (703) 2.463.727  2.284.118 

  Opbrengsten verkoop    Gerealiseerde winsten    Gerealiseerde verliezen

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Aandelen (326.410)  (260.126) 27.046 12.343 (4.441) (3.953)

Overheidsobligaties (497.638) (606.247) 13.218 16.744 (224) (775)

Bedrijfsobligaties (118.578) (129.390) 4.239 6.062 (12) (551)

Overige (12.389) (14.477) – 428 (18) (30)

Totaal (955.015)  (1.010.240) 44.503 35.577 (4.695) (5.309)

Voor verkoop beschikbare beleggingen 

Geamortiseerde 
kostprijs 

Marktwaarden 
 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Contractuele looptijd tot aan vervaldatum:   

- resterende looptijd minder dan één jaar 409.609  2.019 418.849  5.137 

- resterende looptijd tussen één en vijf jaar 943.674  879.991 973.446  917.018 

- resterende looptijd tussen vijf en tien jaar 422.331  708.335 458.457  761.235 

- resterende looptijd meer dan tien jaar 99.753  138.963 110.734  154.474 

Totaal 1.875.367  1.729.308 1.961.486  1.837.864 



A L L I A N Z  N E D E R L A N D  G R O E P  4 9

5  Financiële activa tegen reële 
waarde met waardemutaties via 
het resultaat 

Deze post bestaat hoofdzakelijk uit financiële activa in beleggings-

fondsen. Deze beleggingen worden door de groepsentiteiten apart 

gehouden en apart belegd, een en ander conform de wens van de 

polishouders en derden-beleggers. Beleggingen worden aangehou-

den voor rekening en risico van houders van levensverzekeringpolis-

sen en derden-beleggers. Zij hebben recht op het gehele geboekte 

resultaat en op het totaalbedrag aan onder deze post opgevoerde 

beleggingen, maar dragen tevens eventuele verliezen.  

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 

De positieve marktwaarden van financiële instrumenten in de vorm 

van derivaten worden op nettobasis opgevoerd, dat wil zeggen met 

inbegrip van bestaande salderingsafspraken.  

    

6 Liquide middelen 

7  Aandeel herverzekeraars in verze-
keringstechnische voorzieningen 

Deze noot dient in samenhang met Noot 10 (Verzekeringstech-

nische voorzieningen) te worden gelezen. Eventuele regresrechten 

jegens herverzekeraars maken deel uit van de verzekeringstech-

nische voorzieningen herverzekering die als onderdeel van de 

activa zijn opgevoerd. Allianz Nederland herverzekert een deel 

van het verzekeringstechnisch risico met als doel de blootstelling 

aan verliezen te beperken en zijn kapitaalbasis te beschermen.  

De financiële positie van de externe herverzekeraars wordt door 

Allianz Nederland voortdurend beoordeeld. Verder beoordeelt 

Allianz Nederland periodiek de herverzekeringsafspraken om te 

evalueren in hoeverre de herverzekeraar in staat is aan zijn verplich-

tingen te voldoen. Op basis van de beoordelingscriteria, waaronder 

schadeuitkerings- en schuldratings, het niveau van het kapitaal-

overschot en de marktreputatie van de herverzekeraars, is Allianz 

Nederland van mening dat het oninbaarheidsrisico gering is.   

        

        

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Voor handelsdoeleinden aange-
houden financiële activa 

 
16.338 

  
8.923 

Financiële activa voor risico van 
polishouders 

 
2.916.016 

  
2.483.577 

Financiële activa in beleggings-
fondsen 

 
804.368 

  
772.721 

Totaal  3.736.722     3.265.221 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Aandelen 13.053  5.101 

Derivaten (zie Noot 29) 1.813  3.177 

Overige handelsactiva  1.472  645 

Totaal 16.338  8.923 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Langlopende verzekerings-
contracten Leven

 
32.644 

  
31.702 

Voorziening voor nog te betalen 
schaden 

 
78.757 

  
113.439 

Voorziening IBNR 1.058 1.787 

Voorziening voor niet-verdiende 
premie 23.007 24.605 

Totaal Schade 102.822  139.831 

Totaal 135.466  171.533 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Direct opeisbare banktegoeden 54.898 78.217

Deposito’s/daggelden 2.837 14.957

Bij centrale bank aangehouden 
tegoeden 3.764 6.179

Kasmiddelen 15 21

Totaal  61.514 99.374

De effectieve rente op deposito’s/daggelden bedraagt op de balans-

datum 2,3% (2004: 2,1%). De deposito’s vervallen binnen drie maan-

den.
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8 Overige activa 

Vastgoed gebruikt voor eigen activiteiten Allianz Nederland

Mutaties in totale boekwaarde van vastgoed in eigendom bij Allianz 

Nederland en gebruikt voor de eigen activiteiten:   

Zoals in het vorige verslagjaar zijn in 2005 geen bijzondere waarde-

verminderingen opgenomen. De marktwaarde van het door de ven-

nootschap voor de eigen activiteiten gebruikte vastgoed bedroeg 

€ 31.326 (2004: € 31.766). 

Alle vastgoed wordt om de vijf jaar getaxeerd. Taxatie heeft voor 

het laatst in 2005 plaatsgevonden. 

  

Materiële vaste activa

Verloop van materiële vaste activa: 

Vorderingen met betrekking tot verzekeringsbedrijf 

Specificatie van vorderingen verzekeringsbedrijf: 

De vorderingen vervallen in het algemeen binnen één jaar. 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Door de vennootschap voor eigen 
activiteiten gebruikt vastgoed 

 
29.743

 
30.783 

Materiële vaste activa 9.756 11.202 

Vorderingen activiteiten  
verzekeringsbedrijf 

 
233.135 

 
252.726 

Overige vorderingen 111.908 94.004 

Geactiveerde acquisitiekosten 117.156 125.282 

Totaal 501.698 513.997 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Koopprijs primo boekjaar 31.766 31.766

Afschrijving primo boekjaar (983) –

Boekwaarde per 1/1 30.783 31.766

Desinvesteringen (52) –

Afschrijving (988) (983)

(1.040) (983)

Koopprijs ultimo boekjaar 31.714 31.766

Afschrijving ultimo boekjaar (1.971) (983)

Boekwaarde per 31/12 29.743 30.783

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Koopprijs primo boekjaar 28.277 30.995 

Afschrijving primo boekjaar (17.075) (18.084)

Boekwaarde per 1/1 11.202 12.911

Investeringen 4.059 8.398 

Desinvesteringen (1.383) (3.763)

Afschrijving (4.122) (6.344)

Boekwaarde per 31/12   9.756 11.202 

Koopprijs ultimo boekjaar 30.953 28.277

Afschrijving ultimo boekjaar (21.197) (17.075)

Boekwaarde per 31/12 9.756 11.202 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Verzekerden 20.899 21.735

Tussenpersonen 138.307 164.980

Verhaalschaden    16.251 16.906

Herverzekeraar 65.370 57.308

Voorziening voor dubieuze  
vorderingen 

 
(7.692)

 
(8.203)

Boekwaarde per 31/12 233.135 252.726 
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Overige vorderingen 

Specificatie van overige vorderingen: 

Met uitzondering van personeelsleningen, vervallen de vorderingen 

in het algemeen binnen één jaar.

Geactiveerde acquisitiekosten 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Rente en huurvorderingen 40.884 43.830 

Personeelsleningen  
‘Royal Aandelenplan’ 17.126 16.942 

Vorderingen met betrekking tot 
vervreemde activiteiten 

 
– 

 
12.666 

Vorderingen met betrekking tot 
beleggingen 

 
21.369 

 
6.961 

Vorderingen met betrekking tot 
hypotheken 

 
5.330 

 
2.870 

Te ontvangen honoraria 4.839 2.094 

Leningen aan tussenpersonen 4.816 2.323 

Overige 17.544 6.318 

Boekwaarde per 31/12 111.908 94.004 

Schade Leven Totaal

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Boekwaarde per 1/1 50.585 49.931 74.697 84.535 125.282 134.466 

Toevoegingen 90.596 85.734 19.178 13.328 109.774 99.062 

Amortisatie (91.250) (85.080) (26.650) (23.166) (117.900) (108.246)

Boekwaarde per 31/12 49.931 50.585 67.225 74.697 117.156 125.282 
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Toelichting op de Geconsolideerde 
Balans - Passiva   

9  Eigen vermogen 

De samenstelling van het eigen vermogen is als volgt: 

Het geplaatste kapitaal bedroeg € 59,8 mln. Door de vennootschap 

is slechts één soort aandeel uitgegeven met een nominale waarde 

ad € 1.000. De geplaatste aandelen zijn eigendom van AGF Interna-

tional SA in Parijs. 

In het Mutatieoverzicht eigen vermogen wordt nader ingegaan 

op het verloop in kapitaal en reserves. 

10    Verzekeringstechnische  
voorzieningen 

Deze noot dient in samenhang met Noot 7 (Verzekeringstech- 

nische voorzieningen herverzekering) te worden gelezen.  

     

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Gestort kapitaal 59.813 59.813

Agioreserve 76.667 76.667

Overige reserves 98.044 38.485

Winst boekjaar 155.407 102.703

Herwaarderingsreserve 261.628 210.411

Totaal 651.559 488.079

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Langlopende verzekerings- 
contracten Leven 

 
907.821 

 
886.880

Bruto voorziening voor  
niet-verdiende premie 

 
253.315

 
259.369

Bruto voorziening voor  
te betalen schaden 

 
811.833 

 
864.025

Bruto voorziening IBNR 193.368 177.139

Totaal Schade 1.258.516 1.300.533

Totaal 2.166.337 2.187.413
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Mutatietabel langlopende verzekeringscontracten Levensverzekering 

2005 2004

Bruto  Her- 
verzekering 

Netto 
 

Bruto 
 

Her- 
verzekering 

Netto 
 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Saldo per 1/1  886.880 31.702 855.178 893.122 33.073 860.049 

Betaalde uitkeringen (67.099) (4.232) (62.867) (98.466) (4.454) (94.012)

Ontvangen premies 84.789 10.753 74.036 80.799 11.070 69.729 

Technische rente 50.803 1.198 49.605 50.077 1.294 48.783 

Technisch resultaat (47.552) (6.777) (40.775) (38.652) (9.281) (29.371)

Saldo per 31/12 907.821             32.644 875.177 886.880 31.702 855.178

Mutatietabel niet-verdiende premies Schadeverzekering   

2005 2004

Bruto 
 

Her- 
verzekering 

Netto 
 

Bruto 
 

Her- 
verzekering 

Netto 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Saldo per 1/1 259.369 24.605 234.764 310.170 29.758 280.412

Tijdens het boekjaar toegevoegd 812.328 69.590 742.738 936.106 142.092 794.014

Tijdens het boekjaar vrijgevallen (818.382) (71.188) (747.194) (986.907) (147.245) (839.662)

Saldo per 31/12 253.315 23.007 230.308 259.369 24.605 234.764

Mutatietabel voorziening te betalen schaden Schadeverzekering (inclusief IBNR)

 2005 2004

Bruto Her- 
verzekering

Netto Bruto 
 

Her- 
verzekering 

Netto 
 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Saldo per 1/1 1.041.164 115.226 925.938 1.090.278 163.884 926.394 

Gerapporteerde schaden lopend jaar 487.546 22.414 465.132 606.140 100.349 505.791 

Gerapporteerde schaden voorgaande jaren 6.551 (8.551) 15.102 14.013 (18.641) 32.654 

Bij: gerapporteerde schaden 494.097 13.863 480.234 620.153 81.708 538.445 

Uitbetaalde schaden lopend jaar (291.159) (5.469) (285.690) (369.755) (56.551) (313.204)

Uitbetaalde schaden voorgaande jaren (255.130) (43.076) (212.054) (335.110) (73.776) (261.334)

Af: uitbetaalde schaden (546.289) (48.545) (497.744) (704.865) (130.327) (574.538)

Mutatie IBNR 16.229 (729) 16.958 35.598 (39) 35.637 

Saldo per 31/12 1.005.201 79.815 925.386 1.041.164 115.226 925.938 
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Per balansdatum wordt een schadevoorziening getroffen voor de 

verwachte uiteindelijke afwikkelingskosten van alle, al dan niet ge-

melde schades met betrekking tot gebeurtenissen tot en met de 

balansdatum, tezamen met de desbetreffende schadeafwikkelings-

kosten, verminderd met reeds betaalde bedragen. De schadevoor-

ziening bevat een bedrag van € 36,2 mln (2004: € 36,2 mln) voor het 

langetermijnrisico van asbestclaims en overige aansprakelijkheids-

claims. De schadevoorziening is niet contant gemaakt.    

Het afwikkelingsresultaat in 2005 over de verzekeringsjaren vóór 

2001 bedroeg € 5.065 (2004: € 11.739). Het totale afwikkelings-

resultaat in 2005 bedroeg € 46.379 (2004 : € 28.888).   

        

        

  

Tabel verloop te betalen schaden Schadeverzekering (netto) 

2005 2004 2003 2002 2001 Totaal

Schatting cumulatieve schaden: 

- ultimo verzekeringsjaar 433.097 457.793 593.169 560.483 564.761 2.609.303 

- een jaar later  (20.703) (21.583) 8.018 1.881 (32.387)

- twee jaar later (20.551) (14.788) (18.737) (54.076)

- drie jaar later 926 (1.541) (615)

- vier jaar later (986) (986)

 

Schatting cumulatieve schaden 433.097 437.090 551.035 554.639 545.378 2.521.239 

Cumulatieve betalingen 165.808 304.195 431.792 470.398 479.046 1.851.239 

Voorziening  voor nog te betalen schaden verzekeringsjaren 
2001-2004 267.289 132.895 119.243 84.241 66.332 670.000 

Voorziening voor nog te betalen schaden verzekeringsjaren 
vóór 2001 255.386 

Saldo per 31/12 925.386 
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11    Financiële passiva tegen reële 
waarde met waardemutaties via 
het resultaat 

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële passiva 

De negatieve marktwaarden van afgeleide financiële instrumenten 

worden in de vorm van derivaten op nettobasis opgevoerd, dat wil 

zeggen rekeninghoudend met bestaande salderingsafspraken.  

       

12    Schulden aan financiële  
instellingen

In de post Verplichtingen op lange termijn is een lening opgenomen 

ad € 150 mln (2004: € 150 mln) die is verschuldigd aan een Europees 

syndicaat van banken. De rente op de desbetreffende langlopende 

verplichting is variabel en bedroeg ultimo 2005 2,6% (2004: 2,5%). 

De opslag is afhankelijk van de kredietwaardigheid zoals S&P toe-

kent aan Allianz Nederland. Er is op deze lening een aantal extra 

voorwaarden met betrekking tot solvabiliteit en rentedekking van 

toepassing. Deze lening loopt af in 2007. 

De looptijd van resterende verplichtingen op lange termijn be-

draagt meer dan één en minder dan vijf jaar. 

De ontvangen onderpanden uit hoofde van securities lending trans-

acties zijn in onderpand ontvangen geldmiddelen in verband met 

het uitlenen van effecten. De ontvangen geldmiddelen worden ge-

herinvesteerd. Deze positie wordt verantwoord onder Vorderingen 

op financiële instellingen.

13    Overige schulden aan cliënten 
 

Alle verplichtingen lopen af binnen één jaar.    

    

14    Overige voorzieningen 

Allianz Nederland heeft twee toegezegde pensioenregelingen 

en twee regelingen voor langetermijnpersoneelsbeloningen. De 

pensioenregelingen worden gefinancierd  via twee pensioenfondsen. 

Aan deze instellingen worden vooraf vastgestelde bijdragen betaald 

die afhankelijk zijn van het salaris. De pensioenaanspraken van de 

pensioengerechtigde gelden jegens deze pensioenfondsen. De  

betrokken pensioenfondsen zijn Stichting Pensioenfonds Allianz 

Nederland en Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan.

De opgenomen nettoverplichting uit hoofde van pensioenregelingen 

van Allianz Nederland is als volgt opgebouwd:

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Voor handelsdoeleinden aange-
houden financiële verplichtingen 

 
9.551 

 
5.402 

Financiële verplichtingen voor 
risico van polishouders 

 
2.916.016 

 
2.483.577 

Financiële verplichtingen in  
beleggingsfondsen 

 
804.368 

 
772.721 

Totaal 3.729.935 3.261.700 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Verplichtingen op lange termijn 156.197 170.550 

Ontvangen onderpanden uit 
hoofde van securities lending 
transacties

 
 

890.251 

 
 

863.300 

Direct opvraagbare schulden 8.691 7.500 

Totaal 1.055.139 1.041.350

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Derivaten (zie Noot 29) 9.551 5.402 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Spaarsaldo particuliere  
verzekeringnemers 250.870 279.313 

Overige schulden op lange termijn 9.800 10.400 

Totaal 260.670 289.713 

 
2005

€ 1.000
2004

€ 1.000

Voorziening voor uitkeringen  
na uitdiensttreding 

 
72.080 

 
69.408 

Overige voorzieningen 19.159 23.656 

Totaal 91.239 93.064 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Actuarieel berekende, contante 
waarde van toegezegde  
pensioenaanspraken 

 
 

(344.100)

 
 

(319.700)

Vermogen pensioenfondsen 241.220 206.400 

  (102.880) (113.300)

Niet verwerkt netto actuarieel 
verlies 

 
(30.800)

 
(43.892)

In balans opgenomen (72.080) (69.408)

T
O

ELIC
H

T
IN

G
 O

P
 D

E G
EC

O
N

SO
LID

EER
D

E B
A

LA
N

S - P
A

SSIV
A

 



5 6  A L L I A N Z  N E D E R L A N D  G R O E P

Het niet verwerkte netto actuarieel verlies wordt geamortiseerd 

gedurende de verwachte resterende diensttijd, waarbij een corridor 

van 10% wordt gehanteerd. De corridor van 10% houdt in dat elk 

jaar het positieve verschil  wordt geamortiseerd tussen het niet-

verwerkte actuarieel nettoresultaat en 10% van de waarde van de 

fondsbeleggingen aan het begin van het boekjaar of, indien hoger, 

10% van de actuarieel berekende contante waarde van de toegezegde 

pensioenaanspraken op die datum. Deze berekening wordt voor 

ieder van de vier regelingen afzonderlijk gemaakt. Op 31 december 

2005 bedroeg het totale niet verwerkte verlies buiten de corridor van 

10% € 9,2 mln (2004: € 12,5 mln). 

Het verloop van de verplichting uit hoofde van pensioenregelingen 

is als volgt:

Op 31 december 2005 was in de contante waarde van toegezegde 

pensioenaanspraken en in de opgenomen nettoverplichting een 

verplichting opgenomen van respectieveli jk € 30,0 mln (2004: 

€ 25,0 mln) en € 25,2 mln (2004: € 22,8 mln) uit hoofde van rege-

lingen ter vergoeding van medische kosten na pensionering.  

      

De actuariële winst (verlies) omvatten de volgende posten: 

Het verloop van de fondsbeleggingen is als volgt:

Het werkelijk rendement op de fondsbeleggingen bedroeg in 2005 

€ 27,8 mln (2004: € 18,9 mln).

De netto periodieke kosten van pensioenregelingen (lasten minus 

baten) bevatten de volgende elementen:  

In het boekjaar 2005 zijn in de netto perodieke kosten van pensioen-

regelingen € 2,6 mln (2004: € 3,5 mln) de kosten uit hoofde van 

vergoedingsregelingen van medische kosten na pensionering opge-

nomen. De netto periodieke kosten uit hoofde van pensioenregelin-

gen zijn exclusief de werknemersbijdrage. Deze bijdrage bedroeg 

in 2005 € 0,9 mln (2004: € 0,9 mln).

Het grootste deel van de als kosten verwerkte bedragen worden 

als acquisitiekosten/administratieve lasten dan wel schaden/scha-

deafhandelingskosten ten laste van de winst- en verliesrekening van 

verzekeringsmaatschappijen gebracht.

Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op actuele, actuarieel bepaalde 

sterftecijfers. Er is ook gebruikgemaakt van extrapolaties afhankelijk 

van leeftijd en dienstperiode alsmede van interne pensionerings-

ramingen.

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Boekwaarde per 31/12 vorig jaar (319.700) (251.000)

Uitkeringen 5.700 5.300 

Kosten van rechten opgebouwd  
in het boekjaar 

(14.300) (12.700)

Rentelasten (14.700) (12.700)

Eerste opname van medische 
kosten na pensionering 

 
– 

 
(25.900)

Actuariële winst (verlies) (1.100) (22.700)

Boekwaarde per 31/12 (344.100) (319.700)

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Wijziging in disconteringsvoet (27.700) (25.000)

Wijziging in verwachte loonstijging 8.800 –

Overgang van defined benefit  
naar defined contribution

 
21.700 

 
–

Overige (3.900) 2.300 

Totaal (1.100) (22.700)

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Boekwaarde per 31/12 vorig jaar 206.400 176.600 

Verwacht rendement op  
fondsbeleggingen

12.400 10.100 

Werkgeversbijdrage 14.100 14.200 

Deelnemersbijdragen 900 900 

Uitkeringen (5.700) (4.100)

Actuarieel resultaat 13.120 8.700 

Boekwaarde per 31/12  241.220 206.400 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Pensioenlasten lopende diensttijd 14.300 12.700 

Rentedekking 14.700 12.700 

Verwacht rendement op vermogen 
pensioenfondsen

 
(12.400)

 
(10.300)

Opgenomen backservice  
verplichting 

 
1.100 

 
300 

Totaal 17.700 15.400 
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De actuariële aannames gebruikt voor bepaling van de contante 

waarde van de toegezegde pensioenaanspraken:

De aannames met betrekking tot de disconteringsvoet weerspiege-

len het marktrendement op de balansdatum van kredietwaardige 

vastrentende beleggingen, met een looptijd die overeenkomt met 

die van de verplichtingen. 

Samenstelling fondsbeleggingen: 

Diverse opgebouwde verplichtingen     

Verloop van de voorzieningen is als volgt:    

2005
doel- 

stelling

2005
 

actueel

2004
 

actueel

Aandelen 30,0% 26,4% 24,7%

Vastgoed 5,0% 3,5% 3,0%

Schuldbewijzen 62,5% 66,9% 70,2%

Overig 2,5% 3,2% 2,1%

Waarde op 31/12 100,0% 100,0% 100,0%

2005
%

2004
%

Disconteringsvoet 4,10 4,50

Verwacht rendement op  
fondsbeleggingen

 
5,25

 
6,00

Salarisontwikkeling 3,50 4,00

Toename pensioen 2,00 2,00

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Afwikkeling van activiteiten 1.659 4.455 

Personeelslasten 7.728 7.855 

Provisie voor agenten 4.746 4.844 

Overige 5.026 6.502 

Totaal 19.159 23.656 

2005 
 

Afwikkeling 
van 

activiteiten

Personeels-
lasten 

Provisie
voor 

agenten

Overige  
 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Boekwaarde per 1/1 23.656 4.455 7.855 4.844 6.502 

Toevoegingen aan bestaande voorzieningen 1.358 – 125 – 1.233 

Vrijval van voorzieningen via betalingen (1.017) (804) (213) – – 

Vrijgevallen bedragen  (4.838) (1.992) (39) (98) (2.709)

Boekwaarde per 31/12  19.159 1.659              7.728              4.746             5.026 

T
O

ELIC
H

T
IN

G
 O

P
 D

E G
EC

O
N

SO
LID

EER
D

E B
A

LA
N

S - P
A

SSIV
A

 



5 8  A L L I A N Z  N E D E R L A N D  G R O E P

15 Overige schulden 

Schulden uit directe verzekering en schulden uit herverzekering ver-

vallen binnen één jaar. Van de resterende onder Overige schulden 

opgevoerde verplichtingen vervalt € 82.038 (2004: € 69.828) binnen 

één jaar en € 64.164 (2004: € 88.845) over meer dan één jaar. 

Van de belastingverplichtingen is € 12.311 (2004: € 19.479) toe te 

rekenen aan vennootschapsbelasting.    

       

 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Schulden uit directe verzekering 105.052 113.340 

Schulden uit herverzekering 61.007 54.377 

Rente en huurverplichtingen  6.905 7.529 

Belastingverplichtingen  21.263 22.385 

Aan Allianz AG verschuldigde 
bedragen  

17.180 14.819 

Waarborgfonds Motorverkeer  14.878 14.691 

Personeelslasten  7.924 10.051 

Pensioenlasten  10.080 7.940 

Schulden uit effectentransacties  4.166 33.721 

Te beleggen premies  7.486 10.253 

Overige  56.320 37.284 

Totaal  312.261 326.390 
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Toelichting op de Geconsolideerde 
Winst- en Verliesrekening  

16   Verdiende premies (netto)

17    Rente, dividend en soortgelijke 
baten

Dividendbaten ad € 20.415 (2004: € 17.344) maken deel uit van de 

voor verkoop beschikbare beleggingen.     

    

18    Overige beleggingsbaten

       Schade     Leven   Totaal

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Geboekte premies (bruto):    

- vanuit directe verzekering 868.007 914.615 381.224 499.563 1.249.231 1.414.178 

- vanuit aangenomen herverzekering 61.839 66.722 – – 61.839 66.722 

Totaal 929.846 981.337 381.224 499.563 1.311.070 1.480.900 

Afgegeven herverzekeringspremies   (111.513) (142.091) (13.059) (19.106) (124.572) (161.197)

Geboekte premies (netto) 818.333 839.246 368.165 480.457 1.186.498 1.319.703 

Verdiende premies:    

- vanuit directe verzekering 876.953 918.141 381.224 499.563 1.258.177 1.417.704 

- vanuit aangenomen herverzekering 58.948 63.602 – – 58.948 63.602 

Totaal 935.901 981.743 381.224 499.563 1.317.125 1.481.306 

Afgegeven herverzekeringspremies (113.111) (147.245) (13.059) (19.106) (126.170) (166.351)

Verdiende premies (netto) 822.790 834.498 368.165 480.457 1.190.955 1.314.955 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Baten uit:   

-  tot einde looptijd aangehouden 
effecten 

 
39.139 38.074 

-  voor verkoop beschikbare  
beleggingen 87.611 

85.327 

-  netto rentemarge op bancaire 
activiteiten

 
2.250

 
2.546

- kredietverstrekking en leningen 1.231 122 

-  overige rentedragende  
instrumenten 2.778 1.457  

Totaal 133.009  127.526 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Gerealiseerde winst op voor  
verkoop beschikbare beleggingen 

 
44.503

 
 35.577 

Gerealiseerde verliezen op voor 
verkoop beschikbare beleggingen 

 
(4.695)

 
(5.309)

Beleggingsbaten 39.808 30.268 
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19   Provisie en beheervergoedingen (netto) 

20   Overige baten 

De overige baten zijn als volgt samengesteld: 

21   Verzekeringstechnische lasten (netto)

De verzekeringstechnische lasten in Schadeverzekering zijn als volgt samengesteld: 

De verzekeringstechnische lasten in Levensverzekering zijn als volgt samengesteld: 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Provisiebaten en ontvangen beheervergoedingen 32.892 30.119 

Provisielasten en betaalde beheervergoedingen (2.255) (2.805)

Provisie en beheervergoedingen (netto) 30.637 27.314 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Winsten uit vreemde valuta 659 49  

Baten uit serviceactiviteiten 20.483 17.930

Baten uit overige activa 124 338 

Baten uit verkoop assurantieportefeuilles – 11.829 

Overige  1.444 793 

Totaal 22.710 30.939 

Bruto Herverzekering   Netto

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Schadeclaims:    

- betaalde schaden 546.289 679.402 (48.545) (130.327) 497.744 549.075 

- mutatie in voorziening te betalen schaden (35.454) (40.488) 35.411 47.914 (43) 7.426 

Totaal 510.835        638.914  (13.134) (82.413) 497.701 556.501 

  Bruto Herverzekering    Netto

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Uitkeringen 247.306 263.123 (5.029) (5.486) 242.277 257.637 

Mutaties in voorziening voor levensverzekering: 

- voorziening levensverzekeringen 36.884 (10.032) (16.885) (1.511) 19.999 (11.543)

- overige voorzieningen – 990 – – – 990 

Overige mutaties in verband met financiële activa en 
passiva voor rekening en risico van polishouders

 
64.037 

 
170.297 

 
– 

 
– 

 
64.037 

 
170.297 

Totaal 348.227 424.378 (21.914) (6.997) 326.313 417.381 
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22   Rente- en soortgelijke lasten

23    Bijzondere waarde- 
verminderingen beleggingen 

24    Mutatie in tegen reële waarde via 
het resultaat geboekte financiële 
activa en passiva (netto)

Het resultaat op derivaten is inclusief een negatief resultaat van 

€ 17.105 (2004: € 5.346) op aangehouden posities ter afdekking 

van onze aandelenportefeuille tegen ongunstige ontwikkelingen 

op de aandelenmarkt.

De baten en lasten uit financiële activa en passiva tegen reële 

waarde met waardemutaties door het resultaat bevatten ontvan-

gen dividend en gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten op 

effecten.

        

      

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Rentelasten met betrekking tot 
leningen 

 
3.713 

 
3.640 

Overige rentelasten 3.684 1.844 

Totaal 7.397  5.484 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Voor verkoop beschikbare  
beleggingen 

 
158 

 
4.767 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Resultaat op derivaten (18.428) (7.675)

Baten uit handel in aandelen 2.349 966 

Baten uit financiële activa tegen 
reële waarde met waardemutaties 
door het resultaat 

 

558.464 

 

228.990 

Lasten uit financiële passiva tegen 
reële waarde met waardemutaties 
door het resultaat 

 
 

(558.464)

 
 

(228.990)

Totaal (16.079) (6.709)
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25     Acquisitiekosten en  
administratieve lasten 

In de acquisitiekosten en administratieve lasten zijn begrepen de aan 

de navolgende functionele gebieden toegerekende personeels- en 

bedrijfslasten van de verzekeringsbedrijfsactiviteiten: ‘Verwerving 

van verzekeringspolissen’, ‘Administratie van verzekeringspolissen’ 

en ‘Vermogensbeheer’. De overige personeels- en bedrijfslasten 

binnen de verzekeringsbedrijfsactiviteiten zijn verwerkt in verzeke-

ringstechnische lasten en overige lasten. 

Het geheel aan personeels- en bedrijfslasten binnen de bedrijfs-

activiteiten van vermogensbeheer wordt onder Acquisitiekosten en 

administratieve lasten opgenomen. 

Een overzicht van personeelslasten staat in Noot 32.

      

Schadeverzekering Levensverzekering 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Acquisitiekosten:      

- betalingen 184.718 193.233 45.323 48.857 

-  mutatie in geactiveerde  
acquisitiekosten 

 
911 

 
(334)

 
939 

 
1.662 

Subtotaal 185.629 192.899 46.262 50.519 

Administratieve lasten 62.081 67.774 34.639 45.799 

Afsluitkosten verzekeringen 
(bruto) 

247.710 260.673 80.901 96.318 

Af: op gecedeerde herverzeke-
rings-activiteit ontvangen  
commissie en winstdeling 

 
 

(13.038)

 
 

(19.130)

 
 

(2.059)

 
 

(3.321)

Afsluitkosten verzekeringen 
(netto) 

234.672 241.543 78.842 92.997 

Lasten met betrekking tot beheer 
beleggingen 

 
881 

 
753 

 
1.037 

 
1.134 

Acquisitiekosten en  
administratieve lasten  

 
235.553 

 
242.296 

 
79.879 

 
94.131 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Schadeverzekering 235.553 242.296 

Levensverzekering 79.879 94.131 

Vermogensbeheer 7.766 7.737 

Totaal 323.198 344.164 
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26    Overige lasten 

De overige lasten zijn als volgt samengesteld: 

27    Belastingen 

De belastingen van de Groep zijn als volgt samengesteld: 

De actuele belastinglast voor het verslagjaar bevat een winst ad 

€ 5.146 (2004: € 2.125) met betrekking tot voorgaande periodes.  Er 

is rekening gehouden met de reeds per balansdatum doorgevoerde 

wijzigingen in de belastingtarieven. De wijziging in het geldende 

belastingtarief als gevolg van wijzigingen in de fiscale wetgeving 

heeft tot een latente belastingbate geleid ad € 418 (2004: € 506). 

Latente belastingen worden opgenomen indien wordt verwacht 

dat het verschil in de toekomst ongedaan wordt gemaakt. Latente 

belastingen op voorwaarts gecompenseerde verliezen worden als 

actiefpost geboekt voor zover er voldoende realiseerbare, toekom-

stige belastbare winst voorhanden is. Op 31 december 2005 was 

een latente belastingvordering van € 1,5 mln met betrekking tot een 

buitenlandse dochteronderneming niet in de balans opgenomen.

De geboekte belastinglast voor 2005 bedraagt € 10.398 (2004: 

€ 3.220) minder dan de verwachte belastinglast. In onderstaande 

tabel wordt de aansluiting tussen de verwachte belastinglast en de 

effectief geboekte belastinglast nader uitgewerkt: 

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen bestaan uit de 

volgende posten:      

De rechtstreeks naar het vermogen geboekte latente belastingen 

bedroegen € 21.121 (2004: € 15.059). Deze post heeft betrekking 

op ongerealiseerde winsten/verliezen op beleggingen.  

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Kosten serviceactiviteiten 16.536 16.707 

Kosten met betrekking tot  
Waarborgfonds Motorverkeer

 
14.016 

 
14.409 

Afschrijving en bijzondere  
waardeverminderingen overige 
immateriële activa

 

1.124 

 

672 

Valutaverliezen 192 –

Herstructureringskosten/ 
integratiekosten

 
– 

 
6.700 

Overige 2.237 5.626 

Totaal 34.105 44.114

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Lopende belastingen (62.482) (39.456)

Latente belastingen 5.721 (9.723)

Totaal (56.761) (49.179)

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Verwacht belastingtarief in % 31,5% 34,5%

Verwachte belastinglast 67.159 52.399 

Van belasting vrijgestelde  
opbrengsten (5.374) (3.698)

Invloed van fiscale  winsten/ 
verliezen (655) 757 

Wijziging in belastingtarief 418 506 

In voorgaande jaren te weinig/ 
te veel voorzien  

 
(5.146)

 
(2.125) 

Overige belastingafdrachten  359 1.340

Lopende belastinglast 56.761 49.179 

Effectief belastingtarief  26,8% 32,4%

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Latente belastingvorderingen  

Voorwaarts gecompenseerd  
fiscaal verlies 

3.940 3.693 

Verzekeringstechnische  
voorzieningen 11.622 4.947 

Pensioenen en soortgelijke  
voorzieningen 17.569 17.855 

Geactiveerde acquisitiekosten 13.047 12.144 

Overige vorderingen 5.157 4.630

Totaal 51.335 43.269 

Latente belastingverplichtingen 

Beleggingen (109.928) (99.583)

Overige schulden (32.232) (19.111)

Totaal (142.160) (118.694)

Netto latente belasting- 
verplichtingen  

(90.825) (75.425)
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28   Risicomanagement

Strategie

Als financiële dienstverlener beschouwt Allianz Nederland risico-

acceptatie en actief risicomanagement tot zijn kerncompetenties. 

De doelstelling van risicomanagement is adequate risicobeheer-

sing. Risicomanagement maakt integraal onderdeel uit van het 

management en controlesysteem. Het systeem behelst het iden-

tificeren, analyseren, meten, monitoren, rapporteren en beheersen 

van risico’s. Dit proces vormt de basis voor een efficiënte allocatie 

van het economisch kapitaal en ondersteunt ons op waardecreatie 

gebaseerd management.

Organisatie Risicomanagement

In 2004 is een Risico Comité opgericht. Het Risico Comité bestaat 

uitsluitend uit leden van de groepsdirectie  van Allianz Nederland 

en wordt voorgezeten door de Chief Risk Officer. Zijn taak is het 

bevorderen  van een cultuur waarbij men zich bewust is van mo-

gelijke risico’s en voorts uit het verder verbeteren van risicobeheer-

sing. Hij informeert de groepsdirectie tijdig over risico-relevante 

ontwikkelingen, stelt risicolimieten op en is verantwoordelijk voor 

het doen van aanbevelingen en coördineren van risicoverlagende 

maatregelen.

Onafhankelijk toezicht

Er is een duidelijk onderscheid tussen het accepteren van risico’s 

(feitelijk de kernactiviteit van een verzekeraar) en het onafhankelijk 

monitoren van risico’s. Dit laatste is de verantwoordelijkheid van 

de risicomanagement en controlling functie, die rapporteert aan de 

Chief Risk Officer.

Economisch kapitaal

De belangrijkste parameters in ons  risico-georiënteerd controlling 

proces zijn Economic Value Added (EVA) en economisch kapitaal. 

Economisch kapitaal fungeert als buffer om onverwachte verliezen 

op te vangen. Het interne model beoordeelt kwantificeerbare risico’s 

binnen een gestelde tijdspanne en berekent een potentieel verlies. 

Het model stelt ons in staat om interne data te evalueren, waarbij 

wij gebruikmaken van op kansberekening gebaseerde methodie-

ken. Met het interne risicokapitaalmodel kunnen wij nauwkeuriger 

risico’s beoordelen en het economisch kapitaal optimaal alloceren. 

Het model onderscheidt de volgende risicocategorieën:

  Marktrisico  – Mogelijke verliezen als gevolg van schommelingen 

in de rentestand en van de aandelenkoersen.

  Kredietrisico  – Mogelijke verliezen veroorzaakt door verminde-

ring van de kredietwaardigheid van tegenpartijen.

  Verzekeringsrisico – Onverwachte financiële verliezen als gevolg 

van het afsluiten van verzekeringscontracten.

  Bedrijfsrisico  – Zowel kostenrisico, het risico van voortijdig op-

zeggen van verzekeringen als operationale risico’s die het gevolg 

zijn van externe gebeurtenissen of van falende interne processen, 

procedures en systemen.

Het vereiste kapitaal zoals berekend met onze interne risico- 

kapitaalmodellen, voldoet aan de eisen die Standard & Poor’s stelt 

voor een ‘A’-rating.

Gevoeligheidsanalyse

In aanvulling op het risicokapitaal voeren wij gevoeligheidsanalyses 

uit. Deze fungeren als ‘early warning’ indicatoren. Het effect van 

een beweging in de aandelenkoersen of in de rentestand op het 

groepsvermogen van Allianz Nederland per 31 december 2005 kan 

als volgt worden samengevat:

  10% daling in de waarde van de aandelen- 

portefeuille    €   – 37 mln

 stijging van de rente met 100 basispunten    €   – 70 mln

Deze bewegingen hebben geen effect op het netto resultaat. Finan-

ciële derivaten die deze risico’s geheel of gedeeltelijk afdekken, zijn 

niet meegenomen in deze berekening.

Renterisico

Het renterisico op de vastrentende beleggingen van Allianz 

Nederland wordt op kwartaalbasis nauwlettend bewaakt met behulp 

van bovengenoemde gevoeligheidsanalyses.

Het ALM-comité is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer 

ten behoeve van de traditionele levenportefeuille. Maandelijks 

worden de contante waarden van de vastrentende activa en van 

de verzekeringsverplichtingen nauwlettend gevolgd. Het beleid is 

om de looptijden van de activa en verplichtingen op elkaar af te 

stemmen.

De unit-linked portefeuille bevat  een aantal verzekerings-

contracten met garanties. Ultimo 2005 bedroeg de netto contante 

waarde van deze garanties € 5 mln na belasting.

Liquiditeitsrisicio

Liquiditeitsrisico behelst het risico dat wij op korte termijn niet aan 

onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Wij volgen onze 

liquiditeitspositie nauwlettend met behulp van een maandelijkse 

cash-flow planning. Allianz Nederland kan bij onvoorziene omstan-

digheden gebruikmaken van een aantal kredietfaciliteiten.
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Derivaten

Om het beleggingsrisico te verminderen, dekken wij aandelenrisico, 

kredietrisico en renterisico af met afgeleide financiële instrumen-

ten.

Kredietrisico

Meer dan 99% van de vastrentende beleggingen heeft een krediet-

waardige rating; ongeveer 87% van de vastrentende portefeuille 

heeft een ‘AAA’-rating van Standard & Poor’s. 

Voor wat betreft het verzekeringsbedrijf begrenst Allianz Neder-

land het kredietrisico door een deel van de geaccepteerde risico’s te 

herverzekeren in de internationale herverzekeringsmarkt. Kredietri-

sico op  herverzekeraars wordt begrensd door hoge eisen te stellen 

aan de kredietwaardigheid van onze tegenpartijen.

Verzekeringsrisico

Bij verzekeringsrisico onderscheiden wij premierisico en reserve-

risico. Premierisico wordt beheerst met behulp van kwantitatieve 

modellen. Aanvullend bestaan er richtlijnen voor het afsluiten van 

verzekeringen. Natuurrampen zoals stormen vormen een specifieke 

uitdaging voor het risicomanagement. Om dit soort risico’s te kun-

nen beheersen, maken wij gebruik van specifieke modelleringstech-

nieken, waarbij wij informatie over onze portefeuille combineren 

met gesimuleerde natuurrampscenario’s om zodoende de poten-

tiële schade te kunnen inschatten. 

Reserverisico wordt beheerst door continu de ontwikkeling in de 

voorziening voor openstaande schades te monitoren.

Allianz Nederland heeft een Schadevoorzieningscomité aange-

steld dat op kwartaalbasis de schadevoorzieningen op IFRS-basis 

vaststelt. Dit orgaan komt elk kwartaal bijeen om de  trends  en rele-

vante informatie omtrent  de schadevoorzieningen te beoordelen

Operationeel risico

Fraude, IT-uitval, rechtszaken etc. kunnen potentieel omvangrijke 

eenmalige gebeurtenissen zijn die wij definiëren als operationele 

risico’s. Deze worden beperkt door een reeks van technische en 

organisatorische  maatregelen. Deze risico’s worden verminderd 

door een uitgebreid systeem van interne controlemaatregelen en 

beveiligingssystemen.

Risicobeoordeling door derden

De Nederlandsche Bank bepaalt welke minimale voorzorgsmaat-

regelen dienen te worden getroffen en schrijft tevens de minimale 

kapitaalseisen voor. De verschillende groepsmaatschappijen zijn ge-

zond qua solvabiliteit en voldoen ruimschoots aan de minimum ver-

eisten. Kredietbeoordelaars bepalen de verhouding tussen het ver-

eiste risicokapitaal van een maatschappij en de aanwezige buffers.

Onlangs bevestigde Standard & Poor’s de ‘A+’ rating voor Allianz 

Nederland.
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29   Derivaten

Derivaten ontlenen hun marktwaarde aan een of meer onderlig-

gende activa of nader aangeduide richtwaarden.

Het gebruik van derivaten door afzonderlijke ondernemingen 

binnen de Groep is conform de desbetreffende voorschriften van 

de toezichthouder en de interne richtlijnen van de Groep zelf. Naast 

lokaal toezicht door het management, zijn door de gehele Groep 

heen uitgebreide financiële en risicobeheersystemen van kracht. In 

het directieverslag wordt onder de post ‘Risicobeheer’ nader inge-

gaan op de afgedekte risico’s en de systemen van risicobeheer van 

de Groep.

Verzekeringsmaatschappijen binnen Allianz Nederland Groep 

maken gebruik van derivaten bij het efficiënt beheren van hun be-

leggingen op basis van algemene beleggingsdoelen. Het belang-

rijkste aspect van die instrumenten is het afdekken tegen negatieve 

marktontwikkelingen van bepaalde effecten of onderdelen van een 

portefeuille. Derivaten worden in onze bedrijfsactiviteit van ver-

mogensbeheer met name toegepast voor het afdekken van rente-

risico’s. 

Het afwikkelingsrisico is vrijwel uitgesloten in geval van op de 

beurs verhandelde producten die zijn gestandaardiseerd. Daar-

entegen kleeft aan op de parallelmarkt afzonderlijk verhandelde 

producten een theoretisch kredietrisico ter waarde van de positieve 

marktwaarden. Met het oog daarop wordt de kredietwaardigheid 

van wederpartijen ten aanzien van op de parallelmarkt verhandelde 

derivaten door Allianz Nederland Groep nauwlettend in het oog ge-

houden en het desbetreffende risico over diverse wederpartijen 

uitgesmeerd. 

De onderstaande tabel toont de spreiding van derivatenposities per 

balansdatum:

Derivaten worden uit hoofde van IAS 39 onder voor handelsdoel-

einden aangehouden financiële activa of passiva opgenomen. Uit 

waardering tegen reële waarde voortvloeiende winsten of verlie-

zen worden onder handelsbaten verantwoord (Noot 24). 

Derivaten worden gebruikt ter afdekking van ongedekte posi-

ties. Er wordt echter niet voldaan aan de voorwaarden voor toepas-

sing van hedge accounting.

De belangrijkste posities in Aandelen/Indexcontracten worden 

ingenomen om de prijsrisico’s waaraan onze aandelenportefeuille 

blootstaat, te verlagen.

De credit default swap is gekocht om het kredietrisico met be-

trekking tot een tegenpartij af te dekken. 

Fictieve hoofdsommen en marktwaarden van ongedekte derivatenposities per 31/12* 

 
Vervaldatum per 31/12/2005 2005 2004

Tot  
1 jaar  

1-5  
jaar 

Meer dan 
5 jaar 

Fictieve 
hoofdsom 

Positieve 
markt-

waarden

Negatieve 
markt-

waarden

Fictieve 
hoofdsom 

Positieve 
markt-

waarden

Negatieve 
markt-

waarden

Rentevoet van op 
beurs verhandelde 
termijncontracten  

 
 

(100)

 
 

– 

 
 

– 

 
 

100.000 

 
 

– 

 
 

(100)

 
 

50.000 

 
 

– 

 
 

–

Aandelen-/Index- 
contracten 

 
(5.277)

 
– 

 
– 

 
395.000 

 
1.813 

 
(7.090)

 
329.940 

 
3.177 

 
(3.801) 

Credit default swap, 
OTC

 
(30)

 
(1.244)

 
(1.087)

 
325.000 

 
– 

 
(2.361)

 
220.000 

 
–

 
(1.601) 

Totaal (5.407) (1.244) (1.087) 820.000 1.813 (9.551) 599.940 3.177 (5.402) 

*  Positieve en negatieve marktwaarden worden bruto weergegeven, d.w.z. zonder rekening te houden met de invloed van saldering. 
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30   Reële waarde 
   

De reële waarde van een financieel instrument is de waarde waar-

voor een financieel instrument zou kunnen worden geruild in een 

reguliere transactie tussen twee partijen die daartoe bereid zijn. 

Voor zover geen marktprijzen voorhanden zijn, wordt de reële 

waarde gebaseerd op schattingen aan de hand van de methode 

van de huidige waarde van toekomstige kasstromen of een andere, 

geschikte methode van waardebepaling. Genoemde methoden 

worden in aanzienlijke mate beïnvloed door de gedane vooronder-

stellingen, waaronder de gehanteerde discontovoet en de schattin-

gen van toekomstige kasstromen. Onderstaand worden specifieke 

financiële instrumenten besproken.

 

Door Allianz Nederland wordt bij het bepalen van reële waarden 

gebruikgemaakt van de navolgende methoden en aannames: 

Liquide middelen

De boekwaarde komt overeen met de reële waarde vanwege hun 

kortlopende aard.

       

Beleggingen (inclusief handelsactiva en -passiva) 

De reële waarde van effecten met een bepaalde duur is gebaseerd 

op marktprijzen mits die voorhanden zijn. In het geval vastrentende 

effecten niet actief worden verhandeld, wordt hun reële waarde be-

paald op basis van waarderingen door onafhankelijke gegevensleve-

ranciers. De reële waarde van aandelen is gebaseerd op de desbe-

treffende beurskoersen. De reële waarde van derivatencontracten 

ter afdekking van vastrentende effecten en aandelen maakt geen 

deel uit van de boekwaarde en de reële waarde van die vastrentende 

effecten en aandelen. 

De reële waarde van derivaten wordt afgeleid van de waarde van 

de onderliggende activa en andere marktvariabelen. Op de beurs 

verhandelde, afgeleide financiële instrumenten worden gewaar-

deerd aan de hand van de reële-waardemethode en gebaseerd op 

officieel genoteerde marktkoersen. Bij het waarderen van op de pa-

rallelmarkt verhandelde derivaten wordt gebruik gemaakt van waar-

deringsmodellen die bekend zijn op de financiële markten (zoals 

modellen van huidige waarde of prijsbepaling opties). In genoemde 

modellen wordt niet alleen rekening gehouden met het verloop van 

de rentestand en de volatiliteit, maar ook met marktrisico’s en met 

de wederpartij samenhangende risico’s. De reële waarde vertegen-

woordigt het kapitaal dat benodigd is om volledig te voldoen aan alle 

toekomstige rechten en plichten zoals die uit het financiële contract 

voortvloeien.

      

Via het resultaat tegen reële waarde geboekte financiële 

activa en passiva 

De reële waarden van de activa zijn bepaald aan de hand van de 

marktwaarde van de onderliggende beleggingen. De reële waarden 

van de passiva zijn gelijk aan die van de afzonderlijke activa. 

31    Voorwaardelijke verplichtingen, 
toezeggingen en garanties 

        

Groepsmaatschappijen zijn betrokken bij juridische procedures die 

bestaan uit door en tegen deze maatschappijen ingestelde vorderin-

gen. De procedures vloeien voort uit de normale bedrijfsuitoefening.

Het is niet mogelijk om de uiteindelijke uitkomst van de aan-

hangige of voorgenomen procedures te voorspellen of bepalen. Het 

management is van oordeel dat, rekening houdend met eventueel 

gevormde voorzieningen, de uitkomst van de procedures geen 

materiële invloed zal hebben op de financiële positie en bedrijfs-

resultaten van de Groep.

Allianz Nederland least ruimte en heeft diverse operationele-lease-

overeenkomsten afgesloten die betrekking hebben op het langdurig 

gebruik van onroerend goed, motorvoertuigen, apparatuur voor ge-

gevensverwerking en andere kantooractiva.

Aangegane verplichtingen ter zake van huur- en leasecontracten 

en andere langlopende overeenkomsten bedroegen ultimo 2005 

€ 32,7 mln (2004: € 32,5 mln). Per 31 december 2005 waren de 

toekomstige minimale leasebetalingen uit hoofde van niet-opzeg-

bare operationele leasecontracten als volgt:

Ultimo 2005 zijn garanties verstrekt tot een bedrag van € 18,1 mln 

(2004: € 36,1 mln), waarvan € 6,2 mln (2004: € 9,5 mln) betrekking 

heeft op de deelname aan de terrorismepool. 

€ 1.000

2006 6.713 

2007 6.063 

2008 3.878 

2009 2.691 

2010 540 

> 5 jaar – 

Totaal 19.885 
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32   Personeelsgegevens  
       

Ultimo 2005 waren bij Allianz Nederland in totaal 1.542 werkne-

mers in dienst (2004: 1.609). 

Personeelslasten 

33   Op aandelen gebaseerde  
beloningsregelingen en  
bezoldiging bestuurders 

       
Beloningsregel ingen op basis  van aandelen 

Personeelsaandelenregelingen

Hiervoor in aanmerking komende werknemers en bestuurders heb-

ben de mogelijkheid om binnen bepaalde termijnen op gunstige 

voorwaarden aandelen in Allianz AG aan te kopen. Om voor deze re-

geling in aanmerking te komen, dienen werknemers ten minste zes 

maanden onafgebroken in dienst of in opleiding te zijn geweest en 

geen ontslag te hebben genomen of gekregen. Op de personeels-

aandelenregelingen zijn beperkingen van toepassing ten aanzien 

van het door een werknemer te besteden bedrag aan aandelen. 

Na afloop van de minimumtermijn van één jaar waarin de aande-

len moeten worden aangehouden, staat het de aandeelhouder vrij 

om zijn aandelen van de hand te doen. Er zijn in 2005 in het kader 

van bovengenoemde regelingen 2.949 aandelen aan werknemers 

verkocht (2004: 2.315). Het verschil tussen de uitoefenkoers en de 

marktprijs van aandelen Allianz in 2005 ad € 20,70 (2004: € 16,32) 

is als onderdeel van de honoreringslasten geboekt. 

Stock Appreciation Rights (SAR) regeling

Door Allianz AG zijn aan de bestuurders ’stock appreciation rights’ 

toegekend. Na afloop van een wachtperiode van twee jaar kunnen 

de ‘stock appreciation rights’ op ieder moment, tussen het moment 

dat de effectieve datum van de desbetreffende regeling twee jaar 

en zeven jaar oud is, worden uitgeoefend mits:

•   de koers van het aandeel Allianz AG gedurende de contractuele 

looptijd de Dow Jones Europe STOXX Price Index (600) ten minste 

bij één gelegenheid gedurende een termijn van vijf aaneengeslo-

ten beursdagen heeft overtroffen; 

•   de aandelenkoers ten minste 20% hoger is dan de richtkoers op 

het moment van uitoefening van de rechten. De voor de SAR-

regeling 2005 geldende richtkoers (€ 92,87) is de gemiddelde 

slotkoers van het aandeel Allianz AG gedurende de eerste tien 

werkdagen na 4 mei 2005, zijnde de datum waarop de Algemene 

Jaarvergadering van Allianz AG is gehouden.

De voorwaarden van de SAR-regeling bepalen dat de Groepsmaat-

schappijen verplicht zijn tot uitbetaling in contanten van het ver-

schil tussen de beurskoers van het aandeel Allianz AG op de dag 

van uitoefening van de rechten en de richtkoers zoals die voor de 

desbetreffende regeling is vastgesteld, tot een maximum van 150% 

van de richtkoers. Bij uitoefening van de ‘stock appreciation rights’ 

vindt betaling in de desbetreffende lokale valuta plaats door de ven-

nootschap die de ‘stock appreciation rights’ heeft toegekend. ‘Stock 

appreciation rights’ die op de laatste dag van een regeling niet zijn 

uitgeoefend, worden automatisch uitgeoefend voor zover aan de 

desbetreffende voorwaarden is voldaan. Is dit laatste niet het geval 

of is de deelnemer aan de regeling niet meer in dienst, dan verliest 

de deelnemer zijn ‘stock appreciation rights’. 

De SAR-regeling is als volgt toegekend:

De reële waarde per de datum van toekenning van de in 2005 toe-

gezegde ‘stock appreciation rights’ bedroeg € 434 (2004: € 379) 

op basis van standaardwaarderingsmethodes (de methode Black-

Scholes of binomiale methode).

Per 31 december 2005 bedroeg de waarde van de uitstaande 

‘stock appreciation rights’ uit hoofde van de SAR-regeling € 2.448 

(2004: € 1.240).

Door Allianz Nederland zijn callopties op aandelen Allianz AG 

aangegaan ter afdekking van de toekomstige verplichtingen in het 

kader van de SAR-regeling. Per 31 december 2005 bedroeg de totale 

waarde van de callopties Allianz AG € 1.472 (2004: € 645). 

Datum 
van toe-
kenning 

Wacht-
periode/

jaren 

Richt-
koers €

 

Toege-
zegde 

rechten 

Vervallen/ 
uitge-

oefende 
rechten

Uit-
staande 
rechten 

April 00 2 332 1.063 430 633 

April 01 2 322 1.537 450 1.087 

April 02 2 240 3.457 603 2.854 

Mei 03 2 66 21.031 3.288 17.743 

Mei 04 2 83 12.338 – 12.338 

Mei 05 2 93 16.275 – 16.275 

Boekjaren per 31/12
2005

€ 1.000
2004

€ 1.000

Salarissen en lonen 70.318 71.856 

Sociale verzekeringsbijdragen 
en ondersteuning personeel 

 
7.435 

 
8.269 

Lasten ten behoeve van pensioen 
en overige uitkeringen na  
uitdiensttreding 

 
16.822 

 
14.720 

Totaal 94.575 94.845 
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De totale honoreringslast die verband houdt met de SAR-regeling 

wordt berekend als het bedrag waarmee de genoteerde koers van 

het aandeel Allianz AG de richtkoers van de SAR-regeling te boven 

gaat. De totale honoreringslast wordt per verslagperiode opnieuw 

gewaardeerd aan de hand van wijzigingen in de koers van het aan-

deel Allianz AG en wordt over de wachtperiode van twee jaar opge-

bouwd. Per 31 december 2005 bedroeg de totale honoreringslast in 

verband met de uitstaande ‘stock appreciation rights’ € 1.028 (2004: 

510). 

Rekening houdend met de vervallen termijnen binnen de wacht-

periode, is er ultimo 2005 onder overige voorzieningen, een voor-

ziening getroffen van € 1.788 (2004: € 760). 

Aandelenoptieregeling AGF Group

Door AGF Group zijn aan bestuurders en managers opties toege-

kend tot het nemen van aandelen AGF met als voornaamste doel 

medewerkers op sleutelposities voor Allianz Nederland Groep te 

behouden en hun beloning (mede-)afhankelijk te maken van de 

resultaten van AGF Group.  

Opties voor aandelen AGF Group zijn als volgt toegekend:   

De toegezegde opties in 2005 hebben een uitoefenprijs gelijk aan 

de marktprijs (op de datum van toekenning). De maximale termijn 

van deze opties is acht jaar.Behoudens in het geval van overlijden of 

arbeidsongeschiktheid, kunnen opties het eerste jaar of tot 17 okto-

ber 2006 niet worden uitgeoefend. AGF geeft voor de uitgeoefende 

aandelenopties een overeenkomstig aantal aandelen uit.

De totale honoreringslast uit hoofde van de aandelenopties AGF 

Group wordt berekend als de reële waarde van de opties op de 

toekenningsdatum. Per 31 december 2005 bedroeg de totale 

honoreringslast in verband met de uitstaande waardevermeerde-

ringsrechten € 317 (2004: € 170). 

Beloning groepsdirectie  

De groepsdirectie bestond per 31 december 2005 uit vijf leden 

(2004: vijf leden). De beloningsgegevens hebben betrekking op de 

ultimo boekjaar werkzame leden van de groepsdirectie. 

     

Pensioenen en soortgelijke uitkeringen 

Door Allianz Nederland is € 182 (2004: € 171) betaald ter vergroting 

van de pensioenvoorzieningen en voorzieningen voor soortgelijke 

uitkeringen ten behoeve van de huidige leden van de groepsdirec-

tie. De pensioenvoorzieningen en voorzieningen voor soortgelijke 

uitkeringen ten behoeve van de op dat moment werkzame leden 

van de groepsdirectie bedroegen per 31 december 2005 € 7.426 

(2004: € 6.138). 

       

Beloning raad van commissarissen

In fiscaal jaar 2005 bedroeg de beloning voor de raad van commis-

sarissen € 50. Deze raad bestaat uit vijf leden.   

  

Datum van 
toekenning 
 

Wacht- 
periode/ 

jaren 

Gewogen 
gemiddelde 

uitoefen-
koers €

Toegezegde 
opties 

 

Vervallen 
of verlopen 

opties 

Uitge-
oefende 

opties 

Uitstaande 
opties 

 

Oktober 00 2  55.11 13.455 3.105 6.210 4.140 

Oktober 01 2  46,97 17.595 3.105 2.070 12.420 

September 02 2  33,25 18.041 1.641 – 16.400 

Oktober 03 1  42,12 21.263 – – 21.263 

Oktober 04 1  50,86 22.275 – – 22.275 

Oktober 05 1  78,24 27.000 – – 27.000 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Werknemersuitkering op korte 
termijn 1.535 1.375 

Lasten ten aanzien van  
pensioenen en andere uitkeringen 
na uitdiensttreding 162 153 

Beloning op basis van aandelen 634 423 

Totale beloning   2.331  1.951 
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34   Toelichting op overgang naar IFRS 
      

Dit is de eerste geconsolideerde jaarrekening van Allianz Nederland 

Groep die conform IFRS is opgesteld.  

De in Noot 1 uiteengezette grondslagen voor waardering en resul-

taatbepaling zijn gehanteerd bij de opstelling van de jaarrekening 

over het boekjaar 2005, van de in deze jaarrekening opgenomen 

vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 en van een openings-

balans conform IFRS per 1 januari 2004 (de datum van overgang van 

Allianz Nederland Groep). 

Bij de opstelling van de openingsbalans volgens IFRS heeft 

Allianz Nederland cijfers gehanteerd die afwijken van eerder ge-

rapporteerde cijfers in de jaarrekening, opgesteld volgens de voor-

heen toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepa-

ling (voorheen GAAP). In de onderstaande tabellen en toelichting 

daarop wordt uiteengezet op welke wijze de overgang van GAAP 

naar IFRS van invloed is geweest op de financiële positie, het finan-

ciële resultaat en de kasstromen van de Groep. 

  

Overgangstabel IFRS van de Winst- en Verliesrekening 2004

Door de toepassing van IFRS viel het resultaat vóór belastingen over 

2004 € 8,1 mln lager uit. Dit effect was voornamelijk toe te schrijven 

aan een daling van de verdiende premies met € 4,9 mln als gevolg 

van een wijziging in de berekeningswijze van de voorziening niet-

verdiende premies. Daarnaast werd de daling veroorzaakt door bij-

zondere waardeverminderingsverliezen (deels tenietgedaan door 

een hoger resultaat op verkochte aandelen), resultaten op derivaten 

en de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik.

 
 

Voorheen 
toegepaste 

GAAP 

Invloed van 
overgang 
naar IFRS

IFRS 
 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000

Verdiende premies (netto) 1.319.870 (4.915) 1.314.955 

Rente, dividend en soortgelijke baten 130.347 (2.821) 127.526 

Overige beleggingsbaten 21.845 8.423 30.268 

Provisie en beheervergoedingen (netto)  27.314 – 27.314 

Overige baten 30.891 48 30.939 

Totaal baten  1.530.267 735 1.531.002 

Verzekeringstechnische lasten (netto) (981.824) 7.942 (973.882)

Rente- en soortgelijke lasten  (5.484) – (5.484)

Bijzondere waardevermindering van beleggingen – (4.767) (4.767)

Baten uit financiële activa en passiva tegen reële waarde met waardemutaties  
door het resultaat (netto)

 
(5.229)

 
(1.480)

 
(6.709)

Acquisitiekosten en administratieve lasten (344.799) 635 (344.164)

Overige lasten (32.914) (11.200) (44.114)

Totaal lasten (1.370.250) (8.870) (1.379.120)

Winst vóór belasting 160.017 (8.135) 151.882 

Belastingen (50.233) 1.054 (49.179)

Netto resultaat 109.784 (7.081) 102.703 
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Overige voorzieningen  

De voorziening voor uitkeringen na uitdiensttreding maakt deel uit 

van de overige voorzieningen. Door Allianz Nederland zijn in het 

kader van IFRS met terugwerkende kracht vanaf 30 juni 1998, de 

datum waarop Allianz Nederland dochteronderneming werd van 

Allianz AG, de grondslagen conform IAS 19 doorgevoerd zoals die 

door de moedermaatschappij Allianz AG worden gehanteerd. 

Dit heeft ertoe geleid dat per 31 december 2004 het eigen ver-

mogen na belasting is afgenomen met € 38.827 (1 januari 2004: 

€ 35.235).  

Latente belastingverplichtingen

Het is in het kader van IFRS niet toegestaan om latente belasting-

voorzieningen te treffen voor eventuele toekomstige belastingver-

plichtingen met betrekking tot de reserves van een van belasting 

vrijgestelde vennootschap. Als gevolg daarvan is het eigen vermo-

gen per 31 december 2004 toegenomen met € 9.722 (1 januari 

2004: € 8.451). 

 

Aansluiting van vermogen 

Toelichting op de aansluiting van vermogen   

De invoering van de grondslagen voor waardering en resultaatbe-

paling conform IFRS heeft ertoe geleid dat de stijging van het netto 

vermogen per 1 januari 2004 en per 31 december 2004 overwegend 

is terug te voeren op gewijzigde grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling ten aanzien van Vastrentende effecten, Overige 

voorzieningen (Voorziening voor uitkeringen na uitdiensttreding) 

en Latente belastingverplichtingen.     

Vastrentende effecten 

In het kader van IFRS worden schuldbrieven en leningen door Allianz 

Nederland verantwoord als ‘voor verkoop beschikbaar’, hetgeen 

ertoe leidt dat effecten tegen reële waarde worden geboekt en 

ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen worden 

opgenomen. Daarmee is afgestapt van de methode in het kader van 

NL-GAAP, waarbij schuldbrieven tegen amortisatiewaarde werden 

geboekt. 

Deze wijziging in de waardering heeft ertoe geleid dat het eigen 

vermogen per 31 december 2004 na belasting is toegenomen met 

€ 74.257 (1 januari 2004: € 48.695). 

1/1/2004 31/12/2004 

 
ACTIVA 

 
 

Voorheen 
toegepaste 

GAAP

Invloed van 
overgang 
naar IFRS 

IFRS 
 

Voorheen 
toegepaste 

GAAP

Invloed van 
overgang 
naar IFRS 

IFRS 
 

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

Immateriële activa 6.108 – 6.108 2.371 81 2.452 

Beleggingen 2.705.942 75.728 2.781.670 2.740.613 106.644 2.847.257 

Financiële activa tegen reële waarde met waarde-
mutaties door het resultaat 

 
2.301.669 

 
797.468 

 
3.099.137 

 
2.493.455 

 
771.766 

 
3.265.221 

Vorderingen op financiële instellingen  – – – – 863.300 863.300 

Liquide middelen 89.289 – 89.289 99.374 – 99.374 

Verzekeringstechnische voorzieningen herverzekering 214.656 – 214.656 171.533 – 171.533 

Latente belastingvorderingen 48.801 – 48.801 43.269 – 43.269 

Overige activa 487.408 (2.190) 485.218 497.168 16.829 513.997 

Totaal activa 5.853.873 871.006 6.724.879 6.047.783 1.758.620 7.806.403 

PASSIVA 

Eigen vermogen 351.363 20.716 372.079 449.299 38.780 488.079 

Verzekeringstechnische voorzieningen 2.276.039 7.823 2.283.862 2.174.675 12.738 2.187.413 

Financiële passiva tegen reële waarde met waarde- 
mutaties door het resultaat 

 
2.293.600 

 
797.624 

 
3.091.224 

 
2.488.979 

 
772.721 

 
3.261.700 

Schulden aan financiële instellingen 179.044 – 179.044 178.050 863.300 1.041.350 

Overige schulden aan cliënten 320.269 – 320.269 289.713 – 289.713 

Overige voorzieningen 43.276 53.522 96.798 44.655 48.409 93.064 

Latente belastingverplichtingen 101.170 (1.726) 99.444 114.067 4.627 118.694 

Overige passiva 289.112 (6.953) 282.159 308.345 18.045 326.390 

Totaal passiva 5.853.873 871.006 6.724.879 6.047.783 1.758.620 7.806.403 
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Materiële aanpassingen zonder effect op het eigen vermogen

Financiële activa/passiva tegen reële waarde met waardemutaties 

door het resultaat 

De toename is het gevolg van de integrale consolidatie van be-

leggingsfondsen die nu ook de door niet-polishouders gehouden 

beleggingen omvatten.

Vorderingen op financiële instellingen/Schulden aan financiële 

instellingen

Conform IAS 32 worden geldmiddelen ontvangen als onderpand 

voor securities lending transacties opgenomen onder ‘Schulden aan 

financiële instellingen’. De herbelegde geldmiddelen ontvangen als 

onderpand worden gepresenteerd onder ‘Vorderingen op financiële 

instellingen’.

  

Toelichting op materiële correcties van kasstroomoverzicht 

2005 

Er is geen sprake van andere materiële verschillen tussen het onder 

toepassing van IFRS gepresenteerde kasstroomoverzicht en het on-

der toepassing van NL-GAAP gepresenteerde kasstroomoverzicht, 

waarbij wordt opgemerkt dat er in het verleden geen kasstroom-

overzicht is opgenomen in de Nederlandse jaarrekening. 
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Vennootschappelijke Jaarrekening

35     Toelichting op de vennootschap-
pelijke jaarrekening 

Algemeen

De vennootschappelijke jaarrekening maakt onderdeel uit van de 

jaarrekening 2005 van Allianz Nederland Groep N.V. De vennoot-

schappelijke winst- en verliesrekening van Allianz Nederland Groep 

N.V. is opgesteld met inachtneming van artikel 402,  Boek 2 Burger-

lijk Wetboek (BW2). 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling

Voor het vaststellen van de grondslagen voor de opname en waar-

dering van activa en passiva en de resultaatbepaling voor de ven-

nootschappelijke jaarrekening maakt Allianz Nederland Groep N.V. 

gebruik van de mogelijkheid geboden door artikel 2:362, lid 8 BW2. 

Dit houdt in dat de grondslagen voor de opname en waardering van 

activa en passiva en de resultaatbepaling (hierna: grondslagen voor 

waardering en resultaatbepaling) voor de vennootschappelijke jaar-

rekening van Allianz Nederland Groep N.V. gelijk zijn aan die voor de 

geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS-EU. Deelnemingen waarin 

invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden verwerkt volgens 

de ‘equity’-methode. Deze geconsolideerde jaarrekening volgens 

IFRS-EU is opgesteld in overeenstemming met de standaarden die 

door de International Accounting Standards Board zijn uitgegeven en 

door de Europese Unie zijn goedgekeurd. Voor een beschrijving van 

deze grondslagen wordt verwezen naar de Toelichting op de gecon-

solideerde jaarrekening. 

Het aandeel in het resultaat van deelnemingen bestaat uit het 

aandeel van Allianz Nederland Groep N.V. in het resultaat van deze 

deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij sprake is van een 

overdracht van activa en passiva tussen Allianz Nederland Groep N.V. 

en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling, worden 

buiten beschouwing gelaten voor zover deze als niet gerealiseerd 

worden aangemerkt.

Stelselwijziging

Uit de toepassing in de vennootschappelijke jaarrekening van Allianz 

Nederland Groep N.V. van de grondslagen voor waardering en resul-

taatbepaling die in de geconsolideerde jaarrekening worden toege-

past, vloeit een stelselwijziging voort. Deze stelselwijziging hangt 

samen met het gebruikmaken van de mogelijkheid in artikel 2:362, 

lid 8 BW2. Door gebruikmaking van deze mogelijkheid blijft de aan-

sluiting tussen het geconsolideerde en het vennootschappelijke eigen 

vermogen gehandhaafd. 

De vennootschappelijke jaarrekening werd voorheen opgesteld in 

overeenstemming met de grondslagen voor waardering en resultaat-

bepaling opgenomen in titel 9,  BW2, zoals van toepassing vóór de 

wijzigingen van juli 2005. De stelselwijziging die met terugwerkende 

kracht is toegepast, heeft invloed gehad op het eigen vermogen en 

het resultaat. Het effect op het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 

2004 en 31 december 2004 respectievelijk € 20,7 mln en € 38,8 mln. 

Het effect op het resultaat over 2004 bedroeg € 7,1 mln.

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers aange-

past op basis van de gewijzigde grondslagen.  
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ACTIVA 

Noot 2005
€ 1,000

2004
€ 1,000

Beleggingen in groepsmaatschappijen en dochterondernemingen 38 985.026 877.468 

Financiële activa tegen reële waarde met waardemutaties door het resultaat 1.472 645 

Liquide middelen 5.412 13.861 

Latente belastingvorderingen 18.321 17.855 

Overige activa 5.564 3.459 

Totaal activa 1.015.795 913.288 

 
PASSIVA 

Noot 2005
€ 1,000

2004
€ 1,000

Eigen vermogen 38 651.559 488.079 

Schulden aan groepsmaatschappijen en dochterondernemingen 38 59.473 118.700 

Schulden aan financiële instellingen 38 150.000 150.000 

Overige voorzieningen 38 102.268 94.908 

Latente belastingverplichtingen 26.150 14.156 

Overige schulden 38 26.345 47.445 

Totaal passiva 1.015.795 913.288 

 2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Resultaat van dochterondernemingen na belasting  155.330 115.820 

Overige resultaten na belasting 77 (13.117)

Netto baten 155.407 102.703 

36    Vennootschappelijke balans per 31 december

37    Vennootschappelijke winst- en verliesrekening per 31 december
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De post beleggingen in groepsmaatschappijen en dochteronder-

nemingen is als volgt samengesteld: 

Het verloop van de deelnemingen in groepsmaatschappijen en 

dochterondernemingen is als volgt: 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en dochterondernemingen  869.375 754.083 

Leningen aan groepsmaatschappijen en dochterondernemingen 57.191 72.056 

Vorderingen op groepsmaatschappijen en dochterondernemingen 58.460 51.329 

Totaal 985.026 877.468 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Boekwaarde per 1/1   754.083 697.715 

Onder voorzieningen opgenomen (20.336) (16.304)

Subtotaal 733.747 681.411 

Vervreemdingen – (116)

Herwaarderingsresultaat  51.217 51.907 

Resultaat na belasting  155.330 115.820 

Ontvangen dividend  (91.400) (115.000)

Overige (2) (275)

Subtotaal 848.892 733.747 

Onder voorzieningen opgenomen 20.483 20.336 

Boekwaarde per 31/12  869.375 754.083 

38    Toelichting op de vennootschappelijke balans 
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Verloop van de intragroepverhoudingen

De vorderingen en verplichtingen hebben in het algemeen een loop-

tijd van minder dan één jaar. Er zijn met betrekking tot de interne 

leningen u/g en o/g geen aflossingsschema’s overeengekomen. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is als volgt samengesteld: 

Het geplaatste kapitaal bedroeg € 59,8 mln. Door de vennootschap 

is slechts één soort aandeel uitgegeven met een nominale waarde 

ad € 1.000. De geplaatste aandelen zijn in eigendom bij AGF Inter-

national SA in Parijs. 

      

Het verloop van de reserves gedurende het boekjaar is als volgt:  

Overige reserves     

Herwaarderingsreserve van dochterondernemingen

Vorderingen Leningen u/g      Verplichtingen       Leningen o/g 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Boekwaarde per 1/1 51.329 84.630 72.056 88.412 900 7.088 117.800 178.400 

Toevoegingen 21.661 7.675 – – 10.186 793 7.000 –

Aflossingen (14.530) (40.976) (14.865) (16.356) (513) (6.981) (75.900) (60.600)

Boekwaarde per 31/12 58.460 51.329 57.191 72.056 10.573 900 48.900 117.800 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Gestort kapitaal 59.813 59.813 

Agio 76.667 76.667 

Overige reserves 98.044 38.485 

Winst over het boekjaar 155.407 102.703 

Herwaarderingsreserve van  
dochterondernemingen 261.628 210.411 

Totaal 651.559  488.079 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Boekwaarde per 1/1 38.485 (3.523)

Toegevoegd vanuit de winst 102.703 82.283 

Uitgekeerd dividend (43.000) (40.000)

Overige mutaties (144) (275)

Boekwaarde per 31/12 98.044 38.485 

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Boekwaarde per 1/1 210.411 156.839 

Invloed van wijziging belasting-
tarief  5.831 7.183 

Herwaarderingsresultaat 45.386 46.389 

Boekwaarde per 31/12 261.628 210.411 
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Schulden aan f inanciële  instel l ingen  

De schulden aan financiële instellingen bestaan uit een lening ad  

€ 150 mln (2004: € 150 mln), die aan een Europees syndicaat van 

banken is verschuldigd.

De rente op deze lening is variabel en bedroeg ultimo 2005 2,6% 

(2004: 2,5%). De opslag is afhankelijk van de S&P rating, een verla-

ging van onze rating zal de opslag met 0,05% verhogen, een verho-

ging van onze rating zal de opslag met 0,025% verlagen. De huidige 

S&P rating is A+ outlook stable. Er is op deze lening een aantal extra 

voorwaarden met betrekking tot solvabiliteit en rentedekking van 

toepassing. Deze lening loopt af in 2007.

De schulden aan financiële instellingen worden toegelicht in Noot 

12 bij de Geconsolideerde Balans.

Overige voorzieningen 

De post overige voorzieningen is als volgt samengesteld: 

Overige schulden

In de overige schulden is opgenomen een schuld uit hoofde van 

belastingen en sociale verzekeringen ad € 17.695 (2004: € 33.363).

Solvabiliteit

Van de tot de Groep behorende verzekeringsmaatschappijen be-

draagt de totale aanwezige solvabiliteitsmarge in percentage van de 

vereiste solvabiliteitsmarge per einde boekjaar 322% (2004: 290%).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op de door de vennootschap gehouden aandelen van de groeps-

maatschappijen rust een voorwaardelijke verplichting tot volstor-

ting van de aandelen voor een totaalbedrag van  € 75,2 mln (2004: 

€ 75,2 mln). 

Ten behoeve van groepsmaatschappijen zijn garanties afgege-

ven voor een bedrag van € 6,8 mln (2004: € 11,5 mln).

Rotterdam, 23 mei 2006

Groepsdirectie  Raad van commissarissen

H.J.E.J. van Lent (voorzitter) R.J.W. Walvis (voorzitter)

A.C. de Grunt   G.J. de Boer-Kruyt

C.C. Krijgsman   D.F. Bremkamp

H.J.J. Schoon   F.W. Fröhlich

P.H.M. Versteeg  F.M.A.H. Thomazeau

2005
€ 1.000

2004
€ 1.000

Negatief vermogen van dochter-
ondernemingen 20.483 20.336 

Voorziening voor pensioen- 
verplichtingen 72.080 69.408 

Overige voorzieningen voor  
personeelslasten 

 
5.767 

 
1.764 

Overige 3.938 3.400 

Totaal 102.268 94.908 
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Overige gegevens

39   Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich tussen de balansdatum en de datum waarop het jaar-

verslag door de raad van commissarissen voor publicatie is goedge-

keurd (23 mei 2006) geen gebeurtenissen voorgedaan, waarvan in 

de onderhavige paragraaf melding zou moeten worden gemaakt. 

40   Accountantsverklaring 

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport (pagina 35 tot en met pagina 77) 

opgenomen jaarrekening 2005 van Allianz Nederland Groep N.V. 

te Rotterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het 

is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de 

jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen 

aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Vol-

gens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden ge-

pland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel 

belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door 

middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing 

van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens 

omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor finan-

ciële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn 

toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de 

vennootschap daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze 

controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

Oordeel

Wij zi jn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld  

geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 

december 2005 en van het resultaat en de kasstromen over 2005, in 

overeenstemming met International Financial Reporting Standards 

zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en voldoet aan de wette-

lijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in titel 9, 

Boek 2 BW. Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voor zover 

wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening. 

Rotterdam, 23 mei 2006 

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

P.L.A. Langeveldt RA

41    Geconsolideerde  
dochterondernemingen 

% in 
eigen-

dom 

Allianz Nederland Levensverzekering N.V., Utrecht 100 

Allianz Nederland Schadeverzekering  N.V., Rotterdam 100 

Beleggingsmaatschappij Willemsbruggen B.V., Rotterdam 100 

Euro Drukker Beheer B.V., Amsterdam 100 

Euro Nederland B.V., Amsterdam 48 

Exploitatiemaatschappij Buizerdlaan B.V., Utrecht 100 

Havelaar & van Stolk B.V., Rotterdam 100 

Helviass Verzekeringen B.V., Rotterdam 100 

Holland Beleggingsgroep B.V., Utrecht 100 

Holland Bewaarbedrijf B.V., Utrecht 100 

Iteb Schadeservices B.V., Gouda 100 

London Verzekeringen N.V., Amsterdam 100 

Nederlandse Hypotheek Service B,V., Utrecht 100 

Nemian Life & Pensions SA, Luxemburg 100 

Quarre Holding B.V., Alphen aan den Rijn 51 

Quarre Nederland B.V., Eindhoven 100 

Universal Leven N.V., Amsterdam 100 

Zwolsche Algemeene Europa B.V., Utrecht 100 

Alle geconsolideerde dochterondernemingen zijn gevestigd in 

Nederland, met uitzondering van Nemian Life & Pensions SA die is 

gevestigd in Luxemburg. 

42   Bestemming van de winst

Voorgestelde winstverdeling

Op grond van artikel 35 van de statuten, staat de winst ter vrije 

beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De voorgestelde winstverdeling over 2005 is als volgt:

 

2005
€ 1.000

Dividend 45.000 

Toevoeging aan de overige reserves 110.407

Totaal te verdelen winst 155.407  
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Allianz Nederland Groep N.V.

Coolsingel 139

Postbus 64

3000 AB Rotterdam

Telefoon (010) 454 19 11

Fax (010) 454 13 10

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V.

Coolsingel 139

Postbus 64

3000 AB Rotterdam

Telefoon (010) 454 19 11

Fax (010) 454 13 10

Business Unit Tussenpersonen:

Allianz Nederland Schadeverzekering

Buizerdlaan 12

Postbus 8

3430 AA Nieuwegein

Telefoon (030) 607 79 11

Fax (030) 604 90 35

Business Unit Makelaars en Internationale Zaken:

Allianz Global Risks Nederland

Coolsingel 139

Postbus 441

3000 AK Rotterdam

Telefoon (010) 454 19 22

Fax (010) 454 11 99

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 

Buizerdlaan 12 

Postbus 9 

3430 AA Nieuwegein 

Telefoon (030) 281 42 42 

Fax (030) 288 18 61

Holland Beleggingsgroep B.V.

Buizerdlaan 12

Postbus 40

3430 AA Nieuwegein

Telefoon (030) 607 76 51

Fax (030) 603 02 69

London Verzekeringen N.V.

Weesperzijde 150

Postbus 95350

1090 HJ Amsterdam

Telefoon (020) 561 86 18

Fax (020) 561 86 80

Universal Leven N.V.

Godfried van Seijstlaan 43

Postbus 198

3700 AD Zeist

Telefoon (030) 698 61 40

Fax (030) 698 61 41

Iteb Schadeservices B.V.

Antwerpseweg 3

Postbus 25

2800 AA Gouda

Telefoon (0182) 56 94 21

Fax (0182) 56 94 38

Havelaar & van Stolk B.V.

WTC Beursplein 37

Postbus 30022

3001 DA Rotterdam

Telefoon (010) 281 67 77

Fax (010) 281 67 99

Adressen



Allianz Nederland Groep N.V.

Coolsingel 139

3012 AG  Rotterdam

Telefoon (010) 454 19 11

Fax (010) 454 13 10

Concept, tekst en fotografie

C&F Report, Amsterdam

Vormgeving

Henny van Mil

Druk

Drukkerij Tesink, Zutphen

Colofon




