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Kerncijfers
(in	miljoen	�)	

a Kerncijfers	op	basis	van	Dutch	GAAP.

2006	 2005	 2004	 2003a	 2002a

omzet 		

Premie-inkomen

-	Schadeverzekering 926,2 929,8 981,3 1.093,1 1.023,3

-	Levensverzekering	 425,0 381,2 499,6 509,9 490,7

Totaal bruto premies �.35�,2 �.3��,0 �.480,9 �.603,0 �.5�4,0

Opbrengsten		uit	beleggingen 177,0 172,8 157,8 205,5 206,1

Overige	opbrengsten 25,1 22,7 30,9 34,6 67,4

�.553,3 �.506,5 �.669,6 �.843,� �.787,5

premies eigen rekening 1.221,0 1.186,5 1.319,7 1.430,5 1.353,6

resultaten

Resultaat	Schadeverzekering 179,4 138,2 109,6 95,1 81,5

Resultaat	Levensverzekering 57,9 63,0 35,4 33,1 38,9

Resultaat	bancaire	activiteiten	 	 11,8 13,9 11,0 7,2 4,4

Overige	resultaten	(inclusief	financieringslasten)	 	 1,5 (2,9) (4,1) (17,3) (13,3)

resultaat voor belasting  250,6 2�2,2 �5�,9 ��8,� ���,5

resultaat na belasting 175,8 155,4 102,7 82,3 74,6

Beleggingen 	

Voor	risico	van	de	maatschappij	 3.109,2 3.030,7 2.847,3 2.788,7 2.646,8

Voor	risico	van	polishouders 3.171,5 2.916,0 2.483,6 2.184,7 1.921,5

6.280,7   5.946,7   5.330,9 4.973,4 4.568,3

Verzekerd kapitaal levensverzekering	 	 24.332,0 24.309,6 23.819,0 25.076,0 23.802,0

Technische voorzieningen

Bruto 5.329,1 5.082,3 4.655,0 4.587,6 4.138,2

Eigen	rekening 5.190,6 4.946,8 4.499,4 4.313,0 3.974,0

eigen vermogen

Gestort	en	opgevraagd	kapitaal 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8

Reserves 706,0 591,8 428,3 291,6 241,1

765,8 65�,6 488,� 35�,4 300,9

Gemiddeld aantal medewerkers 
(omgerekend	naar	volledige	dienstbetrekking) �.33� �.389 �.498 �.560 �.638
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2  A l l i A N z  N e d e r l A N d  G r o e p

Allianz	Nederland

Profiel

Allianz Nederland is een verzekeraar met een stevige positie in 

drie kernmarkten: schadeverzekeringen, levensverzekeringen 

en vermogensbeheer. In de schademarkt zijn we een van de 

belangrijkste spelers met sterke posities in brand- en motor-

rijtuigenverzekeringen. In de levenmarkt is Allianz Nederland 

aanbieder van flexibele oplossingen voor vermogensvorming 

en risicobescherming. Op het gebied van vermogensbeheer is 

 Allianz Nederland Asset Management al vele jaren succesvol 

met diverse beleggingsfondsen, die over de hele linie uitstekende 

prestaties laten zien. Ten aanzien van inkomensverzekeringen, 

waarmee in 2006 een start is gemaakt, wil Allianz Nederland een 

betekenisvolle positie verwerven.

 

Kenmerkend voor Allianz Nederland is de manier waarop we 

met het intermediair samenwerken. We streven naar intensieve 

partnerships waarbij we het intermediair zo veel mogelijk op 

maat ondersteunen in zijn informatie- en marketingbehoefte en 

hem voorzien van kwalitatief sterke producten en diensten. We 

zijn consistent in onze houding en zoeken indien nodig samen 

met het intermediair naar oplossingen. We slagen erin ook voor 

moeilijk te verzekeren risico’s verzekeringsoplossingen te bie-

den. Samen met het intermediair willen we de toon zetten en in 

de markt worden gezien als een sterke en betrouwbare partner.  

Allianz Nederland kiest duidelijk voor een selectieve distributie. 

We analyseren de risico’s zeer grondig. De voorwaarden zijn 

daarbij doorgaans belangrijker dan het tarief. Ook hier betrach-

ten we helderheid omdat het intermediair en de eindklanten 

daar recht op hebben.

Allianz Nederland is een onderdeel van Allianz Group, een van de 

grootste financiële instellingen ter wereld.

 

Allianz Group

AGF

Allianz Nederland Groep

Directiesecretariaat

ICT

Audit

Leven

HRM

Finance & Control

Vermogensbeheer Overige activiteitenSchade

Allianz Nederland 
Levensverzekering N.V. Universal Leven N.V. Allianz Nederland

Asset Management B.V.
Allianz Nederland

Schadeverzekering N.V.
London 

Verzekeringen N.V.
ITEB

Schadeservices B.V.

Havelaar & van Stolk B.V.

Nemian Life &
Pensions S.A.

Allianz Nederland
Schadeverzekering

Allianz Global Risks 
Nederland

Allianz Nederland 
Verkeer- en Privéverze-

Corporate Communicatie

Facility Management

Allianz Nederland Verkeer- 
en Privéverzekeringen

Allianz
Inkomensverzekeringen

Allianz Nederland
Schadebehandeling
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Missie	en	visie		

Allianz Nederland wil worden gekend en herkend als een flexibele 

en marktgerichte verzekeringsmaatschappij met grote kennis 

van zaken en goede dienstverlening. 

Allianz Nederland staat voor leadership. Dit houdt in dat we 

uitstekende financiële resultaten willen laten zien, dat we onze 

klanten en het intermediair professionele dienstverlening wil-

len bieden en dat onze medewerkers uitmunten in hun vak. We 

hoeven niet de grootste te zijn, we willen wel de beste zijn in onze 

kernmarkten. Dit uit zich onder meer in een plaats in de top van 

de best presterende verzekeraars.

 

Strategie	Allianz	Nederland

De strategie van Allianz Nederland is afgeleid van de strategie 

die Allianz Group wereldwijd voert. Versterking van de kapitaals-

basis, hoge winstgevendheid en focus moeten leiden tot duur-

zame en winstgevende groei. De strategie die we in Nederland 

voeren, is aan deze uitgangspunten gerelateerd.

Focus
Focus betekent dat we onze activiteiten richten op de kernmark-

ten schade, leven en vermogensbeheer. Sinds 2006 zijn we ook 

actief op de inkomensmarkt.

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 verdringingsmarkt, is grilliger en 

kent grotere uitslagen. De levenmarkt is qua resultaatontwikke-

ling beter voorspelbaar in zijn ontwikkeling en biedt ons boven-

dien, gegeven ons beperkter marktaandeel, meer groeikansen.

Met ons schadebedrijf hebben we reeds een aanzienlijk aan-

deel in de markt. Met ons levenbedrijf streven we naar een aan-

deel van meer dan 5% op de individuele levenmarkt. Deze doel-

stelling mag echter niet ten koste gaan van onze rentabiliteit. 

Financieel	topperformer
Allianz Nederland presteert bovengemiddeld vergeleken met de 

Nederlandse verzekeringsmarkt en die positie willen we vasthou-

den. Winstgevende groei is ons uitgangspunt. Daarmee leggen 

we een gezonde financiële basis voor een duurzame concurren-

tiepositie en succesvol ondernemerschap.

Operational	Excellence
Allianz Nederland wil optimale oplossingen bieden aan het inter-

mediair en de eindklanten. Dit betekent dat we passende produc-

ten ontwikkelen en leveren en daarnaast zo veel mogelijk vanuit 

geïntegreerde processen werken. We beogen hiermee het inter-

mediair zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn activiteiten.

Uitdagende	werkomgeving
Professionele, gedreven medewerkers zijn voor Allianz Neder-

land een voorwaarde om de strategie te kunnen uitvoeren. Ken-

merkend voor onze sturingsfilosofie is dat medewerkers veel 

 verantwoordelijkheid dragen en we dus werken vanuit een platte 

organisatie. Uit die filosofie vloeit voort dat veel aandacht wordt 

besteed aan training en opleiding, om ervan verzekerd te zijn dat 

eenieder voldoende is toegerust om invulling te geven aan zijn 

rol en zijn ontwikkeling.
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Groepsdirectie	Allianz	Nederland	
Van	links	naar	rechts:

P.H.M.	Versteeg

C.C.	Krijgsman

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

H.J.J.	Schoon

A.C.	de	Grunt

Raad	van	commissarissen	Allianz	Nederland	Groep
R.J.W.	Walvis	(voorzitter)

G.J.	de	Boer-Kruyt	

F.W.	Fröhlich

J.-P.	Thierry

F.M.A.H.	Thomazeau
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Voorwoord

In 2006 is veel aandacht besteed aan de vorming van één Allianz, één merk, één gezicht naar buiten toe en één 

gedeelde opvatting over de toekomst. De nadruk op samenwerking en dialoog heeft geleid tot een positief elan 

binnen onze onderneming. Onze medewerkers beschikken over veel goede en levensvatbare ideeën over hoe wij 

Allianz Nederland een stevige basis kunnen geven voor de toekomst. De ambitie om tot de beste resultaten te 

komen en echt het verschil te maken, leeft sterk. Resultaatgerichtheid is een wezenskenmerk van ons bedrijf.  

De resultaten die wij in dit verslag presenteren, zijn zeker ook het gevolg van die samenwerking.

Het jaar  2006 is opnieuw een recordjaar voor Allianz Nederland gebleken. Hiervoor zijn externe, maar zeker ook 

interne factoren aan te wijzen. Schades zijn inherent aan het verzekeringsvak en dat risico moeten wij altijd 

incalculeren. In 2006 bleven de echt grote schades uit, terwijl de schadefrequentie stabiel bleef. Daardoor beleefde 

onze divisie Schade opnieuw een recordjaar. Ook het gunstige beursklimaat heeft in ons voordeel gewerkt.

Belangrijker is dat wij zelf ondernemend te werk zijn gegaan met het lanceren van producten die vernieuwend 

zijn. Producten die we ontwikkelen door goed te luisteren naar de klant en gebruik te maken van onze 

(inter)nationale marktkennis. Als eerste in de Nederlandse markt bieden wij een pensioenproduct waarmee de 

portefeuille van de klant jaarlijks wordt bijgesteld, zodat het beleggingsrisico afneemt in de tijd. We hebben een 

nieuwe autoverzekering geïntroduceerd waarvan de premie beter is afgestemd op de individuele bestuurder/

eigenaar van de auto. Zoals aangekondigd zijn we bovendien gestart met de verkoop van innovatieve producten 

voor de inkomensverzekeringsmarkt, een activiteit waarvan we veel verwachten. 

De focus op commercie begint zijn vruchten af te werpen, ook al hebben wij nog niet helemaal ons doel bereikt. 

Dat we op de goede weg zijn, blijkt uit de opnieuw gestegen waardering van het intermediair voor zowel onze 

dienstverlening als ons assortiment. Op allerlei manieren hebben wij de banden met onze partners in business 

steviger aangehaald met ook op dit gebied vernieuwende initiatieven en programma’s. Aan de kostenkant zijn we 

erin geslaagd aanzienlijke structurele besparingen te realiseren in ons schadebehandelingsproces.

Dit alles levert een fraai resultaat op waarin al onze medewerkers hun aandeel hebben gehad. 

Minder gunstig is de negatieve publiciteit rond beleggingsverzekeringen die eind vorig jaar op de verzekerings-

markt afkwam. Wij houden voor 2007 rekening met dalende omzetten in de betreffende levenproducten.  

Ons standpunt is dat het onze plicht is de klant goed te informeren en transparantie te bieden over onze kosten. 

Dat deden we altijd al en dat zullen we ook blijven doen. Onze inzet is om het vertrouwen van de klant elke dag 

opnieuw te verdienen.

Allianz Nederland is klaar voor een prachtige toekomst die we samen met onze medewerkers en ons intermediair 

vorm gaan geven.

Henri van Lent

namens de groepsdirectie
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JV2006-NL_Directieverslag.indd   5 01-05-2007   16:38:48



6  A l l i A N z  N e d e r l A N d  G r o e p

Verslag	van	de	groepsdirectie	

Allianz	Nederland	in	2006

Allianz Nederland heeft in 2006 boven de eerder uitgesproken 

verwachting gepresteerd. Er is een nettowinst gerealiseerd van 

€ 175,8 miljoen, een stijging van 13% ten opzichte van 2005.  

Dit  resultaat ligt op een relatief hoger niveau dan de totale Ne-

derlandse verzekeringsmarkt. Alle divisies hebben een winst-

groei laten zien en dragen bij aan dit resultaat.

Allianz Nederland heeft mede hierdoor zijn financiële positie ver-

der versterkt. Het eigen vermogen is gegroeid van € 651,6 miljoen 

in 2005 naar € 765,8 miljoen in 2006. De Standard & Poor’s rating 

is bevestigd op A+ met stable outlook. Daarmee loopt Allianz 

 Nederland in de pas met Allianz Group.

Allianz Nederland voldoet voor zijn processen en systemen aan 

de eisen van de Sarbanes Oxley Act.

Schadeverzekering
Ondanks druk op de premies door verhevigde concurrentie heeft 

Allianz Nederland Schadeverzekering zijn marktpositie weten te 

behouden en op onderdelen zelfs licht verbeterd. Opnieuw was 

2006 voor de divisie een recordjaar. Een van de externe factoren 

is dat er geen grote calamiteiten zijn geweest, zoals storm of 

grote branden. Ook blijft de schadefrequentie stabiel.

Voorts zijn de positieve effecten zichtbaar van projecten om 

onze processen te verbeteren. Dit is vooral aan de orde in het 

schadebehandelingsproces.

Verkoop heeft in 2006 grotere aandacht gekregen. De divisie 

Schade richt zich nu nog meer op de zakelijke markt, met name 

het provinciale MKB-segment waar wij onze positie willen ver-

sterken. Bovendien is de introductie van onze nieuwe autoverze-

kering voorspoedig verlopen.

Voor 2007 verwachten wij sterk toenemende concurrentie. 

Daarbij zullen we, conform onze jarenlange strategie, ook nu een 

verantwoorde houding aannemen bij onze acceptatie en tarief-

stelling. Preventie is voor ons van belang, maar er zijn partijen 

die ook op dit punt onverantwoorde concessies doen, met name 

in de co-assurantiemarkt.

levensverzekering
Allianz Nederland Levensverzekering wist een record te behalen 

in zijn operationele winst, exclusief gerealiseerde koersresulta-

ten. Ondanks moeilijke marktomstandigheden zijn wij tevreden 

met de premieontwikkeling. In een dalende markt voor premie-

betalende individuele verzekeringen is ons marktaandeel bij de 

productie van nieuwe verzekeringen opnieuw gestegen. De om-

zet in individuele koopsompolissen is met 60% toegenomen. De 

divisie Leven was vooral succesvol in pensioenen, met sterk stij-

gende omzetten. De hypotheekgebonden levenproductie bleef 

nagenoeg op hetzelfde niveau als 2005.

Ook bij  Leven leidt nadruk op kostenbeheersing tot ambitieuze 

kostendoelstellingen. 

Bemoedigend is dat Universal Leven zijn marktpositie dit jaar 

flink heeft versterkt. De commerciële propositie is verbeterd 

met het gewenste groei-effect. Door de backoffice activiteiten in 

eigen hand te nemen, is een grotere efficiency bereikt. Hiermee 

zijn verdere stappen gezet om ons ambitieniveau te behalen met 

Universal Leven.

Vermogensbeheer 
Het gunstige beursklimaat was de motor voor uitstekende opera-

tionele resultaten bij Allianz Nederland Asset Management. Dit 

vertaalde zich in hogere management fees. 

De instroom van nieuw kapitaal in zowel de beleggingsfond-

sen als de spaarrekening bleef achter bij de verwachting. Blijk-

baar is de Nederlandse consument de slechte beursjaren nog 

niet vergeten. Daarbij komt de negatieve publiciteit rondom 

beleggingsverzekeringen, waar ook onze vermogensbeheerder 

last van heeft.
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Ontwikkelingen	

Marktontwikkelingen
Veruit de belangrijkste gebeurtenis voor Allianz Nederland en 

voor de verzekeringsbranche is de commotie rond beleggings-

verzekeringen in het vierde kwartaal 2006. Vanuit consumen-

tenorganisaties werd de suggestie gewekt dat verzekeringsmaat-

schappijen te veel kosten inhouden op de ingelegde premies en 

daarover niet transparant zijn. Het Verbond van Verzekeraars 

heeft op eigen gezag al begin 2006 opdracht gegeven hierover 

een onderzoek te laten instellen. Dit onderzoek is uitgevoerd 

door een gezaghebbende commissie, met onafhankelijke le-

den onder voorzitterschap van oud-minister Job de Ruiter.

Deze commissie kwam in december 2006 met haar conclu-

sies en aanbevelingen. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de 

verzekeraars meer transparantie moeten bieden en hun polissen 

begrijpelijker moeten maken voor de consument. 

Allianz Nederland neemt deze bevindingen zeer serieus. Wij 

zullen de conclusies van de commissie De Ruiter dan ook niet 

alleen voor nieuwe, maar voor zover mogelijk ook op bestaande 

polissen toepassen. Allianz Nederland staat van oudsher voor 

transparantie en wij staan achter onze beleggingsverzekeringen. 

Het zijn uitstekende producten die wereldwijd bijzonder 

populair zijn. Onze beleggingsverzekeringen kunnen wat betreft 

transparantie en kostenniveau de vergelijking met concurrenten 

en bankproducten aan.

Toch zal de negatieve publiciteit de ontwikkeling van onze 

 Levenportefeuille, waarvan een groot deel uit unit-linked produc-

ten bestaat, niet vergemakkelijken. Het effect zullen wij in 2007 

waarschijnlijk terugzien in onze levenomzet. Het vertrouwen dat 

de consument heeft in onze branche is aangetast. Dat vertrou-

wen willen wij weer terugverdienen, elke dag opnieuw. 

economische ontwikkelingen
In 2006 is het economische herstel stevig doorgezet. Opvallend is 

dat bedrijven, ondanks dat het economisch goed gaat, zeer kos-

tenbewust blijven. Daardoor ligt er een forse druk op de prijzen, 

waardoor de inflatie vooralsnog beperkt blijft. Wij moeten ook 

constateren dat het toegenomen consumentenvertrouwen zich 

nog onvoldoende heeft vertaald in een grotere instroom in de 

 Allianz Beleggingsfondsen.

ontwikkelingen binnen de verzekeringsketen
De Nederlandse verzekeringsmarkt is volwassen, wat leidt tot een 

verhevigde concurrentie in alle sectoren van de branche. Dat uit 

zich in een toenemende druk op de premies, niet alleen voor de 

eenvoudige schadeverzekeringen maar ook voor levenproduc-

ten. Het is de vraag of de verzekeringsmarkt op een adequate 

manier blijft reageren. In de schademarkt zien wij al een ten-

dens dat nieuwe toetreders marktaandeel kopen door schades 

te accepteren tegen, naar onze mening, onverantwoorde premies 

en condities. Deze gang van zaken druist volkomen in tegen onze 

principes. 

Verder worden nieuwe distributievormen ontwikkeld naast 

de ons bekende kanalen, veelal met inzet van internet. (Inter-

nationale) internetmakelaars bieden de consument een ruime 

keuze en alle gelegenheid om prijzen en condities te vergelijken. 

Inkoopcombinaties en gespecialiseerde ketens hebben eveneens 

een stevige voet aan de grond. Het traditionele distributiemodel 

en de toegevoegde waarde van het intermediair blijven voor 

 Allianz Nederland een belangrijk onderwerp van aandacht.

Wet- en regelgeving 
De Wet financiële dienstverlening (Wfd) is in 2006 ingevoerd. 

Deze wet stelt in het kader van de zorgplicht hoge eisen aan 

het deskundigheidsniveau en aan de bedrijfsvoering van zowel 

verzekeraars als het intermediair. De nieuwe certificeringseisen 

zullen naar verwachting op de langere termijn gevolgen hebben 

voor de levensvatbaarheid van de kleinere tussenpersonen. 

De wet is ingevoerd met de belangen van de verzekerde in het 

achterhoofd. Dat is op zichzelf een goede zaak. De naleving van 

de zorgplicht heeft voor de branche echter wel de nodige impli-

caties. Het legt forse druk op alle organisaties in de keten en gaat 

gepaard met hoge kosten.

Met de invoering van de Wet financieel toezicht per 1 januari 

2007 wordt het toezicht weer verder verscherpt. Deze wet ver-

vangt zeven andere toezichtwetten waaronder de Wet financiële 

dienstverlening, de Wet toezicht kredietwezen, de Wet toezicht 

beleggingsinstellingen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf.

Onze zorg is dat de nalevingslasten, die al hoog zijn door deze 

nieuwe wetgeving, nog verder stijgen. Als onderdeel van een 

internationaal concern kunnen wij terugvallen op de kennis en 

instrumenten die aanwezig zijn binnen de groep. Voor kleinere 

partijen lijkt dat lastiger. Daarom stelt Allianz Nederland zich op 

als partner door het intermediair waar mogelijk ondersteuning 

te bieden, bijvoorbeeld door samen met de tussenpersoon 

een analyse te maken van de kansen en de bedreigingen van 

ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. 
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Ontwikkelingen	bij	Allianz	Nederland

Holland Beleggingsgroep wordt Allianz Nederland Asset 
Management
Allianz Nederland streeft naar een grotere naamsbekendheid. 

Eén merk, één uitstraling, één gezicht en dus één naam helpen 

daarbij. Dit streven naar eenheid was een van de redenen om een 

naamswijziging door te voeren voor Holland Beleggingsgroep. 

Wij gooien daarmee geenszins de betrouwbare en goede repu-

tatie van Holland Beleggingsgroep overboord. Voortaan continu-

eren wij deze waardes onder de naam Allianz Nederland Asset 

Management.

leven en Asset Management onder één directie 
Het huidige fiscale regime en politieke initiatieven op het 

gebied van bancaire lijfrentes leiden ertoe dat de markt voor 

vrije besparingen en fiscaal gedreven besparingen meer en 

meer naar elkaar toe groeien. Naar alle verwachting mogen ook 

banken per 1 januari 2008 fiscale lijfrentes en de mogelijkheid 

tot hypotheeksparen gaan aanbieden. Allianz Nederland heeft 

besloten op die situatie te anticiperen. De beleidsvorming en de 

activiteiten van de divisies Leven en Asset Management worden 

voortaan aangestuurd vanuit een gezamenlijke directie, waardoor 

de afstemming en samenwerking tussen beide disciplines 

soepeler zal gebeuren. In het eerste kwartaal 2007 worden 

ook de Marketing- en Salesorganisatie alsmede Juridische &  

Fiscale Zaken en Compliance van beide divisies samengevoegd.

Allianz inkomensverzekeringen van start 
Een belangrijke mijlpaal in 2006 was de start van onze eigen in-

komensverzekeraar. De nieuwe business unit ressorteert onder 

ons schadebedrijf, maar is volledig zelfstandig gepositioneerd. 

De eerste signalen uit de markt zijn bijzonder positief. 

Financiële	strategie

Winstgevende groei
Wij willen winstgevende groei bereiken door focus op omzet en 

kostenbeheersing. Versterking van onze commerciële slagkracht 

heeft in 2006 bijzonder veel aandacht gekregen. 

Uitgangspunt is dat wij ons concentreren op partijen en 

segmenten waarvan wij inschatten dat zij tot de winnaars van 

morgen zullen behoren. Deze partners in het distributienetwerk 

gaan wij optimale ondersteuning bieden en hiertoe is bij de 

divisies Leven en Schade het programma Sales Strengthening 

gestart. Dit programma is gericht op efficiency van ons eigen 

commerciële apparaat, optimale marktsegmentatie en verhogen 

van klantgerichtheid. 

Strategische	projecten

Sustainability 
Sustainability is een wereldwijd project binnen Allianz Group en 

staat voor duurzame waardecreatie. In dit kader zijn in interna-

tionaal verband projecten gestart waarbij leden van Allianz 

Group best practices met elkaar uitwisselen. Thema’s zijn pro-

ductvernieuwing en effectievere processen in het voordeel van 

Allianz en de klant. De gedachte hierachter is: maak dagelijks 

gebruik van een bewezen methode of goed idee (best practice is 

common practice).

Allianz Nederland is voor de gehele Allianz Group als voor-

beeld gesteld waar het gaat om de verhoging van de effectiviteit 

van schadebehandelingsprocessen. Dit levert Allianz Nederland 

een structurele besparing op het schaderesultaat in motor van 

€ 10 miljoen per jaar. 

In 2006 hebben Allianz Nederland Schadeverzekering en 

 London Verzekeringen een nieuwe autoverzekering geïntrodu-

ceerd. Deze productvernieuwing is de uitkomst van gedeelde  

ervaringen binnen de groep en gericht op het verstevigen van 

onze positie op de automarkt.

i2s
In 2006 is het project ‘ideas to success’ (i2s) gelanceerd, waarbij 

medewerkers worden uitgedaagd mee te denken over onze toe-

komst. Bij Allianz Nederland zijn meer dan driehonderd ideeën 

ingediend over hoe we onze organisatie en processen kunnen 

verbeteren en hoe we ons in de markt onderscheidend kunnen 

opstellen. Alle ideeën zijn beoordeeld; de beste zijn bekroond en 

worden ook uitgevoerd.

Customer Focus
Werven en behouden van klanten, optimaliseren van de voorde-

len voor klanten en een klantgerichte houding van onze mede-

werkers zijn speerpunten in dit programma. Er is een loyaliteits-

onderzoek uitgevoerd onder tussenpersonen, waarin wij onszelf 

hebben vergeleken met onze directe concurrenten. 

Allianz Nederland Levensverzekering scoort daarin als beste; 

Allianz Nederland Schadeverzekering op zijn markt als tweede. 

Dit is op zichzelf een bemoedigend resultaat, maar wij zijn van 

mening dat wij onze processen nog verder kunnen verbeteren. 

Om de tevredenheid daarover te toetsen, zal het onderzoek jaar-

lijks worden herhaald.

Bij Leven gaan wij een verdere verdiepingsslag maken door 

na ieder belangrijk contactmoment de tevredenheid daarover bij 

het intermediair en eventueel ook bij de consument te toetsen.  

Daarnaast staat in 2007 verdere professionalisering van het 

klachtenmanagement op de agenda. De inzichten die hieruit 

ontstaan, willen wij gebruiken om onze processen en klant-

benadering constant te verbeteren.
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leadership Values
Allianz Group streeft wereldwijd naar een gemeenschappelijke 

managementcultuur. Deze is gericht op goede communicatie 

met de medewerkers, op prestatiegerichtheid, commerciële ge-

richtheid en de ontwikkeling van onze medewerkers. In 2006 is 

Allianz Nederland een dialoog opgestart met het hoger en mid-

delmanagement. In brainstormsessies is gediscussieerd hoe wij 

op het gebied van klantgerichtheid, veranderingsbereidheid en 

betrokkenheid van onze medewerkers stappen kunnen zetten. 

De uitkomsten van deze dialoog zijn positief en geven directe 

aanknopingspunten voor verbetering of verandering.

Medewerkers	
Onze filosofie is dat resultaatgerichtheid wordt bereikt door  

de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te 

 leggen. Een voornemen dat wij daadwerkelijk in praktijk brengen.

Wij geven onze commerciële mensen een grote mate van vrij-

heid om zelfstandig zakelijke beslissingen te nemen, met een 

combinatie van techniek en verkoop. Daarin onderscheiden wij 

ons van andere verzekeraars. Wij ondersteunen onze mensen 

de juiste beslissingen te nemen door voortdurend te werken aan 

deskundigheidsbevordering. Medewerkers zijn zelf verantwoor-

delijk voor hun opleiding. Voor dit doel gaan we een catalogus 

samenstellen van ons opleidingsaanbod, zodat zij gemakkelijker 

een keuze kunnen maken. 

Ondernemingsraad	
In het verslagjaar hebben de groepsdirectie en ondernemings-

raad regelmatig overleg gevoerd over de vele ontwikkelingen bij 

onze onderneming. Er is onder meer gesproken over de organisa-

torische veranderingen in verband met de distributieprojecten bij 

de divisies Leven en Schade, de Data Center Consolidatie bij ICT, 

de oprichting van Allianz Inkomensverzekeringen en de nauwere 

samenwerking tussen de divisies Leven en Asset Management. 

Bovendien kwamen de voor onze medewerkers belangrijke initia-

tieven i2s en het Sustainability programma aan bod. 

De heer Walvis, voorzitter van de raad van commissarissen, 

heeft de vergadering van 22 mei 2006 bijgewoond. 

Wij onderschrijven het belang van een goed functionerende on-

dernemingsraad voor onze medewerkers en voor het bedrijf als 

geheel. Wij bedanken de ondernemingsraad voor de nuttige en 

constructieve samenwerking en vertrouwen erop dit in 2007 te 

kunnen voortzetten.

Raad	van	commissarissen	Allianz	Nederland	Groep
De samenstelling van de raad van commissarissen bleef gedu-

rende het verslagjaar ongewijzigd; vanaf 1 januari 2006 is de heer 

J.-P. Thierry lid van de raad van commissarissen. Zijn benoeming 

vond plaats met inachtneming van de profielschets voor de 

 omvang en samenstelling van de raad van commissarissen van 

Allianz Nederland Groep. Deze profielschets bevat de kwalifica-

ties waaraan leden van de raad dienen te voldoen. 

In 2006 is de raad van commissarissen viermaal in vergadering 

bijeengekomen in aanwezigheid van de groepsdirectie. 

Vaste onderwerpen van bespreking zijn:

•  jaar- en kwartaalresultaten van Allianz Nederland Groep en 

zijn ondernemingen; 

•  jaarlijkse rapportage van KPMG aan de raad;

•  uitkomsten van de besprekingen van de audit commissie;

•  operationele en strategische planning van de divisies Schade, 

Leven en Asset Management voor de komende jaren. 

De bespreking van de jaarresultaten werd bijgewoond door ver-

tegenwoordigers van KPMG.

Daarnaast zijn de hoofdlijnen van het algemene beleid van 

 Allianz Nederland Groep aan de orde gekomen, waaronder:

•  planning en marktintroductie van Allianz Inkomensverzeke-

ringen;

•  strategisch distributieproject en de uitwerking daarvan in de 

Sales Strengthening projecten bij de divisies Schade, Leven en 

Asset Management;

•  juridische fusie van Allianz Nederland Groep N.V. (verkrij-

gende vennootschap) en ZA Europa B.V. (verdwijnende ven-

nootschap) voor verdere vereenvoudiging van de organisatie-

structuur van de groep. 

Verder heeft de raad de heer J. Gerke benoemd als nieuw lid van 

de audit commissie van de raad van commissarissen. De heer 

Gerke vervult daarmee de vacature ontstaan door het vertrek van 

mevrouw B. Bovermann. 

De audit commissie kwam driemaal in vergadering bijeen. De 

besprekingen werden bijgewoond door de directievoorzitter en 

de financieel directeur van Allianz Nederland Groep, alsmede 

 door vertegenwoordigers van KPMG. 

In 2006 zijn de volgende reguliere onderwerpen aan de orde 

 gekomen:

•  jaarlijkse rapportage van KPMG aan de raad van commissa-

rissen, inclusief de implementatie van de Sarbanes Oxley Act 

(SOx);

•  de management letters van de grotere ondernemingen;
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•  externe en interne auditplanning voor het komende jaar 

 alsmede opvolging van de aanbevelingen van het voor- 

gaande jaar;

•  technische schadevoorzieningen;

•  compliance en fraudeaanpak van Allianz Nederland Groep.

Extra aandacht is gegeven aan de toepassing van IFRS, de les-

sen die zijn geleerd bij de implementatie van SOx en de risico-

managementfunctie van Allianz Nederland Groep. 

Wij danken de raad van commissarissen en de leden van de audit 

commissie voor de actieve invulling van hun verantwoordelijk-

heden ten aanzien van de onderneming en hun waardevolle 

 bijdrage aan Allianz Nederland Groep.

Toekomstverwachting
Wij verwachten dat het recordjaar 2006 moeilijk te evenaren zal 

zijn. De druk op de premieniveaus wordt groter. Dit kan niet zon-

der gevolgen blijven voor ons resultaat, vooral bij Schade.

De commotie rond beleggingsverzekeringen gaat ongetwijfeld 

negatieve invloed hebben op onze levenproductie. Wij trachten 

het tij te keren door de transparante informatieverstrekking over 

onze producten te continueren en de communicatie met de klant 

en het intermediair verder te verbeteren. De operationele dienst-

verlening richting het intermediair willen wij op een hoger plan 

brengen door verdere versterking van het accountmanagement 

en een commerciëlere aanpak van de binnendienst. 

Permanent punt van aandacht blijft de aanpassing van het 

niveau en de competenties van onze medewerkers aan  onze 

bedrijfsstrategie. De kwaliteiten en inzet van onze medewerkers 

zijn noodzakelijk om een goede basis te leggen voor de toekomst, 

die moet leiden tot structureel goede resultaten of verbetering 

daarvan. 

Voor de klant willen we oplossingen blijven bieden voor zijn 

vragen. Dat vereist van ons voortdurend een creatieve, flexibele 

en betrouwbare opstelling.

Kernactiviteiten

Allianz Nederland wil zich richting het intermediair profileren en 

zich onderscheiden met uitstekende producten, deskundigheid 

en expertise, een leidende positie in Operational Excellence en 

een hoge mate van flexibiliteit in de onderlinge samenwerking. 

Onze divisies geven daar op hun eigen wijze invulling aan.

Schadeverzekering	

Allianz Nederland is een belangrijke speler op de schademarkt. 

De divisie Schade heeft een leidende positie in een aantal markt-

segmenten, vooral in autoverzekeringen en in de markt van be-

drijfsrisico’s. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we vakkennis 

op het gebied van risicoacceptatie goed weten te combineren 

met ondernemerschap. Het accountmanagement heeft een hoge 

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

optimale samenwerking met ons intermediair. 

De divisie Schade opereert met vijf business units die onder eigen 

merknaam een eigen markt bedienen:

•			 	Allianz Nederland Schadeverzekering concentreert zich op 

de zakelijke MKB en particuliere markt. Jaarlijks worden meer 

collectiviteiten gesloten. Zij werkt samen met het zelfstandig 

intermediair.

•			 	Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen 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 de groep. Zij richt zich vooral op standaardverze-

keringsproducten voor de particuliere markt. Distributie ge-

schiedt ook hier via het intermediair en verloopt steeds meer 

elektronisch.

•			 	Per oktober 2006 is de business unit Allianz Inkomensverzeke-

ringen van start gegaan. Zij richt zich als specialist op de markt 

van arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzuimproducten.
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Solvabiliteit
Verzekeringsmaatschappijen gevestigd in één van de lidstaten 

van de Europese Unie dienen een minimale solvabiliteitsmarge 

aan te houden.

Per einde boekjaar waren de aanwezige en vereiste solvabiliteit 

als volgt:

(in	miljoen	€) 2006 2005

Vereiste	solvabiliteit 139,7 152,6

Aanwezige	solvabiliteit 627,9 582,2

Solvabiliteitsratio Schade 449% 382%

De	markt
Door de toenemende concurrentie en kostenbewuste klanten 

zetten de prijsdalingen door. Het effect daarvan zal in 2007 zicht-

baar zijn in onze resultaten.

In de automarkt heeft prijsconcurrentie vooral te maken met 

een verregaande prijsdifferentiatie. Maatschappijen hanteren 

zeer uiteenlopende tarieven en voorwaarden. De automarkt is 

een consumentenmarkt geworden, waarbij de consument zich 

goed moet oriënteren gezien de grote prijsverschillen. Internet 

wordt daarvoor actief ingezet. Het medium is niet langer een ser-

vice-instrument, maar ontwikkelt zich tot een serieus verkoopka-

naal. Nieuwe makelaars zetten het aanbod van een groot aantal 

maatschappijen naast elkaar op vergelijkingswebsites. Voor de 

tussenpersoon die dat totaalaanbod niet heeft, is het moeilijker 

geworden om de juiste keuze te maken voor de klant. 

In de andere risicosegmenten is eveneens sprake van prijs-

concurrentie en verruiming van voorwaarden, onder andere 

door verlaging van noodzakelijk eigen risico. Daar maken wij 

ons zorgen over. Preventie wordt in toenemende mate gebruikt 

als concurrentiemiddel. Ondanks de op totaalniveau gelijkblij-

vende omzet dit jaar, meet Allianz Nederland Schadeverzekering 

dit effect af aan de teruglopende omzet in sommige delen van de 

portefeuille. 

In de markt voor internationale risico’s heeft de klant behoefte 

aan partners die een internationaal netwerk kunnen aanbieden, 

zoals Allianz. Wij wisten onze positie in dit segment te verstevi-

gen door nieuwe klanten aan ons te binden.

Vertrouwen verdienen is en blijft voor Allianz Nederland een 

leidend thema. Ook de branche werkt aan de verbetering van  

het imago. 
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resultaten per branche Schadeverzekering
(in	miljoen	€)

				Totaal 				Brand 		Auto 	Transport 				Overige	Varia

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Bruto premie 926,2	 929,8	 228,5	 233,8	 591,1	 595,3	 17,1	 15,6	 89,6	 85,1	

Verdiende	premie	eigen	rekening 813,3	 822,8	 133,1	 142,7	 589,0	 591,6	 16,0	 14,2	 75,2	 74,4	

Uitkeringen 464,7	 497,7	 67,7	 73,5	 345,7	 375,9	 8,8	 6,5	 42,5	 41,8	

Bedrijfslasten 259,2	 250,4	 46,5	 43,7	 177,6	 176,2	 4,9	 3,8	 30,2	 26,8	

Technisch resultaat 89,4 74,7 �8,9 25,5 65,7 39,4 2,3 3,9 2,5 5,8

Toegerekende	opbrengsten	uit		
beleggingen

	
44,6	

	
47,1	

	
5,3	

	
5,8	

	
29,3	

	
31,3	

	
0,8	

	
0,9	

	
9,2	

	
9,1	

Verzekeringsresultaat �34,0 �2�,7 24,� 3�,3 95,0 70,7 3,� 4,8 ��,7 �4,9

Kerncijfers

Schade	ratio 57,1% 60,5% 50,9% 51,5% 58,7% 63,5% 55,1% 46,0% 56,5% 56,2%

Kosten	ratio 31,9% 30,4% 35,0% 30,6% 30,1% 29,8% 30,3% 26,5% 40,2% 36,0%

Combined ratio 89,0% 90,9% 85,8% 82,�% 88,8% 93,3% 85,4% 72,6% 96,7% 92,2%
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In dit kader zijn twee initiatieven in de schademarkt opgevallen.

Het Verbond van Verzekeraars introduceerde begin 2006 het 

Deltaplan Fraude. Jaarlijks derven de schadeverzekeraars €  900 

miljoen inkomsten door verzekeringsfraude. Het Deltaplan geeft 

een extra impuls aan het detecteren van fraude en maakt het 

bewustzijn voor dit onderwerp groter bij de medewerkers van 

verzekeraars. Fraudebeheersing is bij Allianz Nederland al op 

een goed niveau. Toch zullen wij onze inspanningen nog meer 

verhogen om fraude in onze portefeuille te voorkomen.

Daarnaast ondertekenden de autoverzekeraars einde van het 

jaar de Gedragscode Letselschade. Er is overeengekomen dat par-

tijen een vaste termijn hanteren waarbinnen de schade wordt 

afgehandeld. Dit is een positieve ontwikkeling die in lijn ligt 

met onze eigen initiatieven om de interne schadeafhandelings-

processen te versnellen en het imago te verbeteren.

Doelstelling
Allianz Nederland Schadeverzekering wil zijn leidende positie 

op de schademarkt handhaven. Om dat te bereiken, hebben wij 

verschillende activiteiten ondernomen. 

Plannen	en	acties

Start Allianz inkomensverzekeringen
Volgens plan is Allianz Inkomensverzekeringen in oktober 2006 

van start gegaan. Allianz Nederland wil de komende jaren een 

betekenisvolle positie veroveren in deze specialistische groei-

markt. Allianz Inkomensverzekeringen wil een onderscheidende 

positionering innemen met innovatieve, flexibele inkomenspro-

ducten op het gebied van arbeidsongeschiktheid en verzuim. 

Wij hebben de nieuwe business unit zeer bewust als zelfstandig 

organisatie opgezet, met een eigen kantoorlocatie, directie en 

buitendienst. Hierdoor en door de sterke focus op deze product-

lijn kan Allianz Inkomensverzekeringen zich sneller ontwikkelen, 

uiteraard met ondersteuning van Allianz Nederland. 

Uit eerste signalen blijkt dat de introductie van Allianz Inko-

mensverzekeringen in de markt goed is ontvangen. De juistheid 

van deze stap moet in de komende tijd verder worden bewezen.

Allianz Business Focus 
Met het concept Allianz Business Focus willen wij onze positie in 

het zakelijke segment buiten de co-assurantiemarkt versterken. 

In 2006 hebben wij dit concept ontwikkeld en in 2007 wordt 

Business Focus verder geïntroduceerd bij het intermediair dat 

zich richt op de zakelijke markt. De juiste zakelijke verzeke-

ringsoplossingen, voorlichting door specialistische kennis aan 

te bieden en vernieuwing van ons assortiment en onze dienst-

verlening zijn de uitgangspunten.

In 2006 is een productassortiment samengesteld dat aansluit bij 

de behoefte van het MKB. We hebben ons aanbod bedrijfsmatige 

verzekeringen uitgebreid met bestuurdersaansprakelijkheid en 

gespecialiseerde transportverzekeringen. Het aanbod omvat te-

vens technische verzekeringen: machinebreuk en Constructors 

All Risks. 

Allianz Nederland Schadeverzekering wil het intermediair 

met dit complete assortiment optimaal ondersteunen. Daarvoor 

wordt het accountmanagement bijgestaan door ambulante spe-

cialisten in de regio. Bovendien maken wij gebruik van de binnen 

onze groep aanwezige kennis van de co-assurantiemarkt. 

Nieuw autotarief
De lancering van de nieuwe autopolis in oktober 2006 is succes-

vol verlopen. Deze productinnovatie komt voort uit onze inter-

nationale kennis van de klant en de automarkt. Dit heeft geleid 

tot een modern product waarbij de premie is afgestemd op de 

kenmerken van de verzekerde. Additioneel bieden wij de moge-

lijkheid voor bonusbescherming. De nieuwe autoverzekering is 

gericht op het behoud van klanten. 

De conversie op de actie met het intermediair was hoog  

en lag in lijn met onze doelstelling. Ook London Verzekeringen 

lanceerde in augustus 2006 een gemoderniseerd autotarief.

Excellent	opereren

Ketenintegratie
Op het gebied van ketenintegratie is London Verzekeringen een 

leidende maatschappij. London slaagt er in toenemende mate in 

zijn hele assortiment particuliere verzekeringen uitsluitend via 

LondonNet te behandelen.

AllianzNet is in 2006 op een succesvolle wijze ingevoerd bij 

het intermediair. Het intermediair accepteert deze digitale ma-

nier van werken in hoge mate. Het gebruik van AllianzNet kan 

echter nog worden geïntensiveerd. Dit willen wij bereiken door 

de functionaliteit uit te breiden met bepaalde producten en han-

delingen, die in de loop van 2007 worden gerealiseerd. 

performanceonderzoek
Het jaarlijkse performanceonderzoek dat wordt gehouden onder 

leden van NVA, NBVA en DAK meet de kwaliteit van dienstver-

lening van verzekeringsmaatschappijen. Het onderzoek uit 

2006 wijst uit dat het intermediair positief is over de verbetering 

van ons productaanbod dat wij leveren met Allianz Business 

Focus. Vooral de dienstverlening en kennis die wij bieden via 

ons accountmanagement worden in hoge mate gewaardeerd. 

Vergeleken met 2005 is onze performance verder verbeterd.
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levensverzekering 

Allianz Nederland Levensverzekering onderscheidt zich in de 

levenmarkt met moderne, flexibele producten tegen een relatief 

scherpe prijs. Wij kennen hoge waarde toe aan de advisering van 

onze producten door een kwalitatief hoogstaand intermediair. 

Wij bieden via dit kanaal hypotheken, overlijdensrisicoverze-

keringen, collectieve en individuele pensioenverzekeringen 

volgens het beschikbare premiestelsel en leven individueel. De 

verzekerde kan via ‘unit-linked’ zelf de beleggingsmix kiezen die 

het beste past bij zijn of haar risicoprofiel.

De divisie Leven bestaat uit twee onderdelen:

•			 	Allianz Nederland Levensverzekering voert een breed assor-

timent producten. Het bevat zowel klassieke spaar- en risico-

producten als eigentijdse universal life/unit-linked produc-

ten. Verkoop vindt uitsluitend plaats via het intermediaire 

circuit met partners die de klanten professioneel kunnen 

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.

Solvabiliteit
Verzekeringsmaatschappijen gevestigd in één van de lidstaten 

van de Europese Unie, dienen een minimale solvabiliteitsmarge 

aan te houden.

De aanwezige en vereiste solvabiliteit per einde boekjaar waren 

als volgt:

(in	miljoen	€) 2006 2005

Vereiste	solvabiliteit 114,9 108,3

Aanwezige	solvabiliteit 296,2 280,9

Solvabiliteitsratio leven 258% 259%

Embedded	Value
De Embedded Value van een levensverzekeraar geeft informatie 

over de waarde van de bestaande verzekeringsportefeuille en de 

waarde van de nieuwe productie. De berekening gebeurt op basis 

van prudente aannames volgens de Market Consistent Embed-

ded Value (MCEV) grondslagen.

Ultimo 2006 bereikte de MCEV € 573,0 miljoen, na dividendbeta-

ling. Het vergelijkbare cijfer ultimo 2005 was € 501,4 miljoen De 

waarde van de nieuwe productie bedroeg in 2006 € 15,4 miljoen 

(2005: € 13,4 miljoen).
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premies levensverzekering 
(in	miljoen	€)

2006 2005

Eenmalig Periodiek Totaal Eenmalig Periodiek Totaal

Verzekeringsovereenkomsten 
waarbij de  maatschappij het  
beleggingsrisico draagt
Kapitaalverzekeringen 0,2 1,9 2,1 0,0 2,0 2,0

Lijfrentes 10,0 0,0 10,0 4,3 0,0 4,3

Hypotheken 0,7 33,5 34,2 0,9 33,6 34,5

Overlijdensrisicoverzekeringen 0,4 30,3 30,7 0,2 28,8 29,0

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

��,3 66,8 78,� 5,4 67,8 73,2

Verzekeringsovereenkomsten  
waarbij de verzekerden het  
beleggingsrisico dragen

Unit-linked	verzekeringen 125,4 221,5 346,9 79,4 228,6 308,0

Bruto premie �36,7 288,3 425,0 84,8 296,4 38�,2

Uitgaande	herverzekeringspremies 11,9 13,0

Verdiende premie eigen rekening 4�3,� 368,2
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De opbouw van de Embedded Value per einde boekjaar was als 

volgt:

(in	miljoen	€) 2006 2005

Netto	intrinsieke	waarde 283,9 268,0

Huidige	waarde	toekomstige	
boekwinsten

	
342,3

	
285,6

Kosten	aanhouden	vereist	kapitaal (17,9) (17,8)

Kosten	niet-financieel	risico (25,6) (21,9)

Waarde	opties	en	garanties (9,7) (12,5)

embedded Value 573,0 50�,4

De	markt
Dit jaar werd manifest dat nu ook voor levenproducten het 

prijswapen nadrukkelijker wordt gehanteerd, zoals gebruike-

lijk in schadeproducten. Er is vooral sterke prijsconcurrentie in 

minder complexe producten zoals hypotheken en overlijdens-

risicoverzekeringen.

Het huidige fiscale regime laat weinig speelruimte voor echte 

vernieuwing in levenproducten. Politieke initiatieven op het ge-

bied van bancaire lijfrentes bieden wel nieuwe kansen vanaf 2008.

Op dit moment is de grootste beweging zichtbaar op de 

 pensioenmarkt die verder individualiseert. Dit wordt vooral ver-

oorzaakt door IFRS, de Europese boekhoudregels die voorschrij-

ven dat ondernemingen hun pensioenreserve jaarlijks moeten 

herwaarderen. Werkgevers worden daardoor aangezet om hun 

pensioenregelingen te veranderen en meer en meer beschikbare 

premieregelingen aan te bieden. Met de nieuwe pensioenwet die 

in januari 2007 van kracht is geworden, tracht de overheid hier 

beschermende maatregelen tegenover te zetten.

Opvallend is de grote stilte rond de levensloopregeling, die wel 

fiscale voordelen biedt maar toch een geringe populariteit kent 

bij het grote publiek. 

De economische omstandigheden geven de consument meer 

bestedingsruimte en ook weer surplus om te sparen voor later. 

De verzekeringsbranche heeft echter niet van deze ontwikkeling 

kunnen profiteren. De negatieve en vaak nogal ongenuanceerde 

berichtgeving over beleggingsverzekeringen is een belangrijke 

oorzaak. Dit heeft een marktverstorend effect dat ook in 2007  

gevolgen zal hebben voor de levenproductie.

Aan deze zaak kleven twee aspecten: de mate van geboden 

of te bieden transparantie over een beleggingsverzekering en de 

kosten die verzekeringsmaatschappijen in rekening brengen.

Voor wat betreft transparantie neemt Allianz Nederland de 

conclusie van het rapport De Ruiter over en zal, indien nodig, de 

informatieverstrekking over zijn verzekeringen verbeteren. Niet 

alleen voor nieuw af te sluiten polissen maar ook, voor zover mo-

gelijk, voor reeds afgesloten verzekeringen.

Voor wat betreft het kostenaspect wordt de nieuwe Financiële 

Bijsluiter conform de richtlijnen van de Autoriteit Financiële 

Markten aangeboden. Wel dient gezegd dat wij fundamentele 

bezwaren houden bij een aantal uitgangspunten, zoals het gege-

ven dat kosten voor overlijdensrisicoproducten als kosten van de 

premie dienen te worden weergegeven. Als gevolg hiervan wor-

den verzekeraars op beduidende achterstand gezet ten opzichte 

van de wijze waarop andere marktpartijen hun kosten dienen 

weer te geven, en wordt het misverstand gevoed dat verzekeraars 

onevenredig veel kosten zouden inhouden.

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

Marktaandeel veroveren
Allianz Nederland Levensverzekering heeft het marktaandeel in 

pensioenen vergroot. De omzet in nieuwe productie steeg met 

bijna 30%. Hiermee hebben wij de afname in beleggingsverze-

keringen, als gevolg van de commotie rondom deze producten, 

goed kunnen maken. 

Wij zijn niet meegegaan in de prijzenslag die is losgebar-

sten in risicoverzekeringen. Daardoor hebben wij gedurende de 

tweede jaarhelft enig marktaandeel moeten prijsgeven. 

De doelstelling 20% meer hypotheekproducten te verkopen, 

is niet gehaald. De omzet is op een iets lager niveau uitgekomen 

dan het jaar hiervoor. Om marktaandeel te winnen is het nood-

zakelijk om spectaculaire aanbiedingen te doen en daarvoor 

hebben wij in 2006 niet gekozen.

Nieuw hypotheekproduct
Wij hebben dit jaar de Allianz Design Protection Hypotheek 

gelanceerd met daarin standaard en zonder extra kosten een 

arbeidsongeschiktheidverzekering. Dit vernieuwende product is 

verkozen tot hypotheekproduct van het Jaar 2007.

Nieuw pensioenproduct
De nieuwe pensioenwet schrijft voor dat verzekeringsmaat-

schappijen hun klanten moeten begeleiden bij hun beleggings-

strategie. Daarop anticiperend heeft Allianz Nederland eind vorig 

jaar een nieuw product op de markt gebracht onder de naam 

Einddatumgericht Beleggen. Het bijzondere van dit product is 

dat het risico van de belegging wordt aangepast naar de reste-

rende duur voordat uitgekeerd moet worden. In het begin loopt 

de klant meer risico dan aan het eind. De laatste jaren van de 
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looptijd is het rendement zelfs gegarandeerd. Om dit te bereiken 

passen wij elk jaar opnieuw de portefeuille aan via een rebalan-

cingsmethodiek. 

Met Einddatumgericht Beleggen tonen wij ons innovatieve 

vermogen en laten wij zien voorop te willen lopen op de pen-

sioenmarkt. We onderstrepen hiermee tevens onze positie als 

dé beschikbare-premieverzekeraar.

Focus op commerciële slagkracht
Het onafhankelijk intermediair blijft voor Allianz Nederland  

Levensverzekering het primaire distributiekanaal. Wij hebben 

een uitgebreide analyse van de markt gemaakt en onderzocht 

hoe wij onze positionering bij het intermediair kunnen verster-

ken. Vervolgens hebben wij onze propositie en organisatie beter 

afgestemd op de segmenten waarin wij een grotere rol willen 

spelen. 

Ketens en inkoopcombinaties bedienen wij via Universal Leven, 

de grote en gespecialiseerde leven- en pensioenkantoren via ons 

 eigen accountmanagement. De innige band met kleinere kan-

toren willen wij verder versterken door ons bedieningsconcept 

beter op de behoefte van deze tussenpersonen af te stemmen. 

Wij kiezen in al onze klantbedieningsconcepten duidelijk voor 

persoonlijk contact met de klant via vaste relatiebeheerders. 

Daarom hebben wij gedurende 2005 en 2006 onze organisatie 

 gesplitst in een midoffice (aanspreekpunt voor de tussenper-

soon) en een backoffice (administratie). Bemoedigend is dat 

het performanceonderzoek van IG&H management consultants 

aantoont dat we hiermee op de goede weg zijn. We hebben onze 

performance opnieuw weten te verbeteren. 

Naast versterking van onze positie wordt gewerkt aan het ver-

groten van de effectiviteit en efficiency van ons verkoopapparaat. 

Accountmanagers worden voortaan ondersteund door regionale 

specialisten op de gebieden hypotheken, pensioen en vermo-

gensbeheer, waardoor onze positie als partner in business voor 

het intermediair verder aan kracht wint.

Summer course ‘de wereld van StraX’
Ook op strategisch gebied begeleiden wij de tussenpersoon via 

onze summer courses. Dit jaar stond de summer course in het 

teken van de toekomst onder de titel ‘De wereld van StraX’. Er 

is vooral veel aandacht besteed aan bewustwording van de toe-

gevoegde waarde van het advies. Tussenpersonen dienen zich 

voor te bereiden op de nieuwe beloningssystematiek en provisie-

transparantie, die in 2009 volledig zal zijn doorgevoerd. Daarvoor 

is het nodig dat veel tussenpersonen de omslag maken van pro-

ductverkoop naar advisering. Dit vergt een mentale verandering 

bij zowel klanten als tussenpersonen. De centrale vraag bij de 

summer course van 2006 was dan ook hoe het intermediair zijn 

businessprocessen en zijn adviesrol kan aanpassen aan veran-

derende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. 

Over de inhoud en aanpak van de summer course hebben wij 

zeer enthousiaste reacties gekregen van de deelnemers.

Allianz pure life
Op verzoek van het intermediair is Allianz Nederland gestart met 

het programma Pure Life. Een aantal advieskantoren, waaronder 

enkele met wie wij geen actieve relatie hebben, heeft tijdens een 

tweedaagse sessie nagedacht over hun rol als adviseur. Uit deze 

bijeenkomst kwam het verzoek om ondersteuning te bieden 

bij het ontwikkelen van een nieuw business- en adviesmodel 

waarin klantbelang en transparantie over beloning centraal 

staan. Allianz Nederland helpt de adviseurs met het maken 

van de transitie naar een nieuw adviesmodel, bij de inrichting 

van hun businessprocessen en de wijze waarop zij een nieuwe 

beloningsvorm kunnen introduceren bij hun klantenkring. 

 Allianz Nederland werkt hieraan met een groep van inmiddels 

24 advieskantoren. 

Excellent	opereren

Ketenintegratie
Ketenintegratie is bij Allianz Nederland Levensverzekering in een 

stroomversnelling geraakt. De commerciële uitrol van de online-

versie van onze offertesoftware zal naar verwachting gedurende 

het eerste kwartaal van 2007 plaatsvinden. Via extranet willen wij 

het intermediair een groot aantal additionele functionaliteiten 

gaan aanbieden. 
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Vermogensbeheer

Allianz Nederland Asset Management is een bancaire instelling 

die zich sinds 1959 bezighoudt met collectief vermogensbeheer. 

Onze activiteiten spitsen zich toe op:

•			     het aanbieden van een complete range aan beleggingsfondsen 

onder meer via beleggersrekeningen, waarmee wij het vermo-

gen van 50.000 rekeninghouders beheren;

•			     het beheer van de door Allianz Nederland Levensverzekering 

aan polishouders aangeboden unit-linked fondsen;

•			     het collectief vermogensbeheer voor de maatschappijen die 

behoren tot Allianz Nederland Groep.

Het totale vermogen onder beheer bij Allianz Nederland Asset 

Management bedraagt ultimo 2006 € 6,7 miljard.

Solvabiliteit
Op grond van de richtlijnen van De Nederlandsche Bank worden 

aan de omvang van het vermogen eisen gesteld, de BIS-vereisten. 

De minimale norm voor het toetsingsvermogen bedraagt 8% van 

de naar risicograad gewogen activa. Allianz Nederland voldoet 

ruim aan deze normen.

De aanwezige en vereiste solvabiliteit per einde boekjaar waren 

als volgt:

(in	miljoen	�) 2006 2005

Toetsingsvermogen 33,3 48,4

Naar	risicograad	gewogen	activa 28,2 38,6

Solvabiliteitsratio (BiS-ratio) ��8% �25%

De	markt
Onze verwachtingen over de financiële markten voor 2006 zijn in 

algemene zin uitgekomen. De economische groei is inderdaad 

goed doorgezet en ook het bedrijvennieuws uit zowel Europa als 

de Verenigde Staten was meevallend. De performance van de 

aandelenmarkt was als gevolg hiervan uitstekend; in Nederland 

lieten slechts twee AEX -fondsen een negatieve koersontwikkeling 

zien. 

Ondanks forse stijging van de olieprijzen heeft dit geen 

 negatieve invloed gehad op de aandelenmarkten. Wel kruipt de 

rente iets op en is er wat lichte druk op de inflatie. De Europese 

en Amerikaanse centrale banken hebben een consistent rente-

beleid gevoerd, waardoor het op de financiële markten rustig is 

gebleven. 

De zichtbaarheid van de aandeelhouder als belanghebbende is 

toegenomen. Door veranderingen in wet- en regelgeving ligt er 

meer zeggenschap bij de aandeelhouder. De sterke profilering 

van privaty equity in 2006 dwingt ook ons om een standpunt te 

bepalen. Wij zien de veelal agressieve  financieringsconstructies 

onder private equity als een potentieel risico voor het rendement 

en de solvabiliteit van de betreffende ondernemingen, alsmede 

als een potentieel systeemrisico voor de gehele financiële sector. 

Allianz Nederland Asset Management wil op een maatschap-

pelijk verantwoorde manier zijn rol spelen. Daarom zijn wij 

bezig om het stemgedrag binnen ons beleggingsbeleid een plek 

te geven, met name voor die aandelenposities die wij in bedrij-

ven aanhouden. Dit houdt in dat wij niet alleen kijken naar het 

rendement van een belegging, maar ook onze verantwoordelijk-

heid nemen als aandeelhouder. Onze aanwezigheid op aandeel-

houdersvergaderingen is daarvan een uiting.

Doelstelling	
Allianz Nederland Asset Management wil groei bereiken van het 

totale vermogen onder beheer in de door ons aangeboden beleg-

gingsfondsen. We zien hiervoor goede mogelijkheden, met name 

door een herijking van ons distributiebeleid. 

We willen in de behoefte van de klant voorzien door een 

combinatie te bieden van vermogensopbouw via beleggings- en 

spaarproducten én via verzekeringstechnische dekkingen bin-

nen een integrale systematiek van girale beleggersrekeningen. 

Het serviceconcept voor het intermediair willen we verbete-

ren, waardoor zij beter in staat zijn aantrekkelijke klanten bij 

ons onder te brengen en te voldoen aan de toenemende eisen 

die worden gesteld op het gebied van zorgplicht. 

Verder streven we naar een betere positionering bij de grotere 

advieskantoren. 

Realisatie	
De concurrentie op de beleggingsfondsenmarkt is enorm toege-

nomen, niet in de laatste plaats doordat grote banken hun posi-

tie weten te versterken in het distributiekanaal. Het aanbod van 

nieuwe fondsen is sterk gestegen, waardoor het niet eenvoudig is 

een onderscheidende positie in te nemen in de markt.

Ten aanzien van de instroom van nieuw geld in onze fondsen 

was de start van 2006 veelbelovend. Na de zomer kwam echter 

de kentering, die wellicht ook te maken had met de commotie 

rond beleggingsverzekeringen. Onze ambitie om de instroom te 

verhogen, is dan ook in onvoldoende mate gerealiseerd.
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Op de Nederlandse bancaire markt is forse concurrentie van 

partijen die een extreem hoge rente geven. Strategisch is ons 

uitgangspunt dat de spaarrekening een veilig alternatief biedt 

voor onze klanten die,  al dan niet tijdelijk, uit beleggingsfondsen 

willen stappen en toch willen profiteren van een aantrekkelijke 

rente. 

Beleggingsresultaat
Over de hele linie hebben de Allianz-fondsen uitstekend gepres-

teerd. Het Allianz Holland Euro Selectiefonds ontving opnieuw 

een nominatie voor een Morningstar Award in de categorie mix-

fondsen. Hiermee behoort dit fonds tot de top 3 van de beste 

mixfondsen van 2006. 

De gehele fondsenrange wordt gemiddeld beoordeeld met 

vier Morningstar sterren. Een zeer hoge score. Morningstar heeft 

in 2006 haar fondsenrubricering aangepast aan de ontwikke-

lingen in de markt. Wij zullen hierop inspelen met aangepaste 

mandaten van de fondsen.

De oorzaken van de consistentie in onze beleggingsresultaten 

zijn meerledig. We werken met een klein, overzichtelijk team van 

portfoliomanagers dat grote kennis van zaken heeft. Onze specia-

listen maken diepgaande analyses van de bedrijven waarin wij be-

leggen. Bovendien beleggen wij alleen in ondernemingen waarvan 

het management en de gevoerde strategie ons vertrouwen hebben.

Een ander kwaliteitsaspect is dat wij alleen beleggingsfond-

sen beheren waarvoor we voldoende expertise in huis hebben. 

Voor Allianz Holland Amerika Fund en Allianz Holland Pacific 

Fund maken we derhalve gebruik van de expertise binnen Allianz 

Group, de tweede vermogensbeheerder in de wereld. 

Allianz Nederland Asset Management kiest bewust voor een 

regionale fondsenrange, waarbij zowel vastrentende waarden als 

aandelen worden ondergebracht. Wij zijn terughoudend om met 

plotselinge sentimenten in de markt mee te gaan; vandaar dat 

de klant bij ons geen sectorfondsen aantreft. Sectorfondsen pas-

sen niet bij onze doelstelling om winstgevende groei te bereiken 

en evenmin bij ons streven een lange en duurzame relatie aan 

te gaan met onze cliënten en het met ons samenwerkend inter-

mediair. We kiezen daarbij voor een brede spreiding, zodat het 

vermogen van onze cliënten optimaal is belegd.

Plannen	en	acties

Fondsenfusie en rebranding 
In maart 2006 zijn de voormalige Royal-fondsen juridisch gefu-

seerd en opgegaan in de equivalenten van de Holland Fondsen. 

Tegelijk met de rebranding in november van Holland Beleg-

gingsgroep in Allianz Nederland Asset Management,  is aan alle 

fondsen de naam Allianz toegevoegd. Allianz Nederland Asset 

Management heeft een Wtb-vergunning gekregen van de AFM op 

het Allianz Holland Paraplufonds, een overkoepelend fonds dat 

bestaat uit afzonderlijke compartimenten van de verschillende 

Allianz Holland-beleggingsfondsen. Door deze vergunning is het 

mede mogelijk om eenvoudiger en sneller nieuwe beleggings-

fondsen te introduceren.

Herstructureren fondsen
In 2006 is een start gemaakt met de herstructurering van onze 

fondsen. Er worden beleggingspools samengesteld waarin onze 

beleggingsfondsen beleggen. Op deze wijze kunnen wij onze porte- 

feuilles efficiënter beheren. De herstructurering is op onderdelen 

uitgevoerd en wordt in 2007 afgerond.

Nieuw beleggersgirosysteem
Het nieuwe beleggersgirosysteem dat wij in december in ge-

bruik namen, geeft ons meer mogelijkheden voor de toekomst 

omdat het de functionaliteit van onze beleggingsrekeningen 

beter ondersteunt. Bovendien kunnen wij daardoor efficiënter 

werken. Het nieuwe systeem biedt ons bovendien allerlei aan-

vullende mogelijkheden om de dienstverlening aan het met ons 

samenwerkend intermediair en onze rekeninghouders verder te 

verbeteren. Zo zullen we ketenintegratie beter kunnen onder-

steunen en voldoen aan de wensen van ons intermediair en onze 

rekeninghouders. Nieuwe functionaliteiten op dit gebied zullen 

wij in 2007 realiseren.

Het beleggersgirosysteem is daarnaast een voorwaarde om 

onze commerciële toekomstplannen waar te maken. Wij willen 

op korte termijn binnen de beleggersgiro een concept aanbieden 

waarbij een combinatie wordt gemaakt van een beleggersreke-

ning met verzekeringselementen. 

eén handelsmoment
Euronext heeft besloten haar handelssystematiek aan te pas-

sen. Voor beursgenoteerde beleggingsfondsen betekent het dat 

er nog maar één handelsmoment op de dag is. 

De nieuwe systematiek zal in het eerste kwartaal 2007 worden 

geïmplementeerd. Wij bereiden ons voor op de consequenties 

voor onze fondsen, onze handelssystematiek en beleggersgiro. 

Bovendien grijpen wij het moment aan om ook voor polisgerela-

teerde beleggingen een zelfde methodiek te gaan toepassen.
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Governance	en	compliance
In 2006 was de aandacht vooral gericht op het verkrijgen van de 

Wtb-vergunning. Behalve Nederlandse toezichtwetgeving heeft 

Allianz Nederland Asset Management te maken met Europese 

regelgeving op dit gebied. In 2007 gaan wij ons voorbereiden op 

de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), die per 

1 januari 2008 moet zijn geïmplementeerd. Deze Europese richt-

lijn schrijft financiële instellingen een strengere zorgplicht voor. 

In plaats van een goed advies moeten financiële dienstverleners 

de klant het beste advies garanderen. Allianz Nederland  moet 

daarom aantonen dat een klant het advies krijgt dat het beste 

aansluit bij zijn specifieke situatie.

Aangezien Allianz Nederland Asset Management een bankver-

gunning heeft, zijn wij gehouden om Bazel II te implementeren. 

Onder dit regime gaan wij de vereiste solvabiliteit  vaststellen aan 

de hand van de risicomodellen waarin het risicoprofiel van onze 

business zijn weerslag vindt. Het gevolg is dat we ten aanzien van 

bepaalde risicocategorieën onze informatievoorziening daarop 

zullen aanpassen, om zo de benodigde verfijning in de modellen 

door te voeren. Tevens zullen we de vastlegging van het risico-

management framework aanscherpen.

Samenwerking	met	intermediair	
De commerciële contacten verlopen nu vooral via de verkoop-

organisatie van Allianz Nederland Levensverzekering. Wij willen 

in 2007 nadrukkelijker bij het intermediair op de voorgrond tre-

den met onze eigen producten en dienstverlening, alsook onze 

verkoop verder stimuleren.
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Allianz Nederland Schadeverzekering

Klantgericht innoveren 

Klantgerichtheid is een begrip bij Allianz Nederland dat leeft in alle geledingen 
van het bedrijf. Productinnovaties en verbetering van de dienstverlening komen 
tot stand door te luisteren naar het intermediair, door de trends in de markt 
nauwlettend te volgen en door adequaat in te spelen op wet- en regelgeving. 
We schetsen vijf voorbeelden van innovatie waarmee wij anticiperen op de  
veranderende behoefte van de klant.

Einddatumgericht Beleggen uniek door zijn eenvoud 22

Allianz Nederland Levensverzekering

Risk Grading, meten is weten 24

Allianz Global Risks Nederland

Vermogensopbouw gaat een nieuwe fase in 26

Allianz Nederland Asset Management

Inkomensverzekeringen van Allianz: net even meer bieden 28

Allianz Inkomensverzekeringen
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“Wij verkopen geen deukenpolis maar  
mobiliteit. Hoe houd je de klant in beweging, 
dat is wat wij ons steeds afvragen.”

Allianz Nederland Schadeverzekering
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21Allianz Nederland Schadeverzekering

Klanten boeien en binden met 
 productinnovaties en goede service
"Klantgerichtheid zit voor Allianz Nederland Schadeverzekering behalve in 
productinnovatie vooral in het serviceniveau. Dit vullen vooral onze medewerkers 
in met hun dagelijkse persoonlijke contacten. Het komt ook tot uiting door de 
inzet van handige internetoplossingen. Optimale bereikbaarheid is bijvoorbeeld 
bij een schade cruciaal. Juist dan ervaart de klant wat Allianz  voor hem betekent", 
aldus Nicolien Ketelaar, directeur business unit Makelaars & Internationale Zaken 
en Thom Mallant, directeur business unit Tussenpersonen. 

Eind 2006 introduceerde Allianz Nederland de nieuwe 
autopolis, waarbij de premie afhangt van een aantal 

variabelen. Voor dit doel is het omvangrijke klanten
bestand verrijkt met externe bronnen, op basis waarvan 
op een objectieve manier een tarief kan worden bere
kend. In internationaal Allianzverband wordt over deze 
vorm van segmentatie nuttige kennis uitgewisseld. 

“Gericht kijken naar risicoinformatie en segmentatie 
stelt ons in staat meer maatwerk te leveren aan onze 
doelgroepen waarin we sterk vertegenwoordigd zijn en 
waarin we verder willen groeien. Het betreft ambtenaren, 
vrouwen en DGA’s. Vooral in deze laatste groep bereiken 
we veel nieuwe aanwas. Met een combinatie van een 
gunstige prijs en uitstekende voorwaarden bieden we een 
aantrekkelijke propositie voor klant en intermediair en 
versterken bovendien de opstap naar het zakelijke verze
keringspakket. Wij vinden dat belangrijk omdat we graag 
een langdurige klantrelatie over de volle breedte willen 
aangaan. Een juiste prijsstelling is daarvoor het begin,” 
zegt Nicolien Ketelaar. 

Trouwe klanten belonen
Klantenbehoud, daar gaat het vervolgens om. Dit is een 
belangrijke reden om óók onze productinnovatie daarop 
te richten. Tegelijk met het nieuwe autotarief voor 
nieuwe klanten werd voor de bestaande verzekerden 
de bonusgarantie geïntroduceerd. Via het intermediair 
zijn 100.000 verzekerden persoonlijk benaderd met deze 
aanbieding.  

Hier is boven verwachting op gereageerd. “We spelen 
hiermee duidelijk in op de behoefte van de klant,” zegt 
Thom Mallant. “De klant wil een goed product, een 
redelijke premie en wil niet terugvallen op de bonus
malusladder. Dat is altijd de grote angst. Nu heeft hij de 
mogelijkheid om jaarlijks een schade te laten repareren 
op kosten van de verzekering zonder consequenties voor 
zijn bonus. Feitelijk verkopen wij voor een klein bedrag 
een groot stuk zekerheid. Klanten die aan de top van de 
bonusmalusladder staan, bieden wij daarnaast nog 
de gelegenheid om door te groeien van 75% naar 80%.” 
Mallant beschouwt dit als een beloning voor trouwe 
klanten die zorgvuldig met hun bezittingen omgaan. 

Klantgerichtheid zit vooral in mensen
Behalve dit soort producten, is de kwaliteit van de dienst-
verlening volgens beide directeuren bijna nog belang
rijker om klanten te behouden. Afspraken nakomen en 
klantgericht handelen en denken, daar draait het om. 
“Wij verkopen geen deukenpolis maar mobiliteit,” zegt 
Mallant. “Hoe houd je de klant in beweging, dat is wat wij 
ons steeds afvragen.” 
“De mensen in de servicecenters zijn daarbij de sleutel
figuren,” volgens Ketelaar. “Zij hebben het eerste contact 
met de klant. Zij moeten interesse tonen en meelevend 
zijn. Wij trainen hen daar voortdurend op. Allianz 
Nederland staat in de markt bekend om zijn service en 
de klantgerichte houding van onze medewerkers. Uit het 
IG&H onderzoek blijkt dat wij ons weer verder hebben 
verbeterd op dit gebied.” 
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Sparen voor het pensioen is zorgen voor het inkomen 
voor de oude dag. Met dat geld moet dus extra voor

zichtig worden omgesprongen. “Als pensioenuitvoerder 
willen wij binnen onze mogelijkheden het maximale 
doen om het inkomen voor de oude dag te bereiken 
dat een klant wenst. De Pensioenwet schrijft voor dat 
wij de verantwoordelijkheid voor de beleggingen van 
beschikbare premieregelingen overnemen van de klant 
om juist dit goed te kunnen doen,” zegt Sjoerd Laarberg, 
directeur Sales & Marketing bij Allianz Levensverzekering 
Nederland. “Met Einddatumgericht Beleggen lopen wij 
voorop in de markt en laten hiermee zien dat wij die  
verantwoordelijkheid zeer vernieuwend oppakken.” 

Klant heeft er geen omkijken naar
Het principe van het nieuwe pensioenproduct is zo 
eenvoudig dat het op een A4’tje kan worden uitgelegd. 
Het komt erop neer dat de klant een zo hoog mogelijk 
rendement op zijn pensioenbelegging behaalt, zonder dat 
hij daar zelf veel aan hoeft te doen. Aan het begin van de 
looptijd is het beleggingsrisico hoger doordat er meer in 
aandelen wordt belegd. Naarmate de looptijd verstrijkt, 
neemt dat risico af door een andere mix te kiezen. 
De laatste twee jaren voor de pensioendatum wordt 
belegd in een garantiefonds. 

De beleggingskeuzes die worden gemaakt voor de klant 
zijn gebaseerd op meer dan 500 scenario’s over de afge
lopen 40 jaren, die door Allianz zelf zijn doorgerekend. 

Deze berekeningen zijn nog eens getoetst door een 
 onafhankelijke beleggingsexpert en worden voortdurend 
bijgesteld. Jaarlijks vindt voor iedere verzekerde op 
basis van de beleggingshorizon een rebalancing van de 
portefeuille plaats. Dit gebeurt volledig geautomatiseerd.  
“Met onze systemen kunnen wij grote hoeveelheden 
contracten behandelen tegen zeer lage kosten. Het 
beperken van het risico van een negatieve ontwikkeling 
en het behalen van meer rendement proberen we op 
deze manier in balans te houden,” aldus Laarberg. 

Allianz neemt intermediair zorg uit handen
Einddatumgericht Beleggen is vóór de introductie  
getest bij het onafhankelijke intermediair. Tweederde 
was direct enthousiast, omdat het de administratieve 
lasten voor hen vermindert en zij geen risicoprofielen 
meer hoeven op te stellen. “We zien nu dat het merendeel 
het prettig vindt dat wij hen die zorg uit handen nemen,” 
concludeert Laarberg. “Toch blijft het een nieuw 
fenomeen. Het intermediair zou kunnen denken dat 
wij hem passeren. Maar het enige dat wij doen is een 
administratieve last van hem overnemen en daarmee 
zijn zorgplicht.  Voor een middelgroot kantoor met een 
flinke pensioenportefeuille is het niet haalbaar om al 
die contracten individueel te gaan volgen. Dan praat 
je eerder over een beleggingsadvies en daar gaat het 
niet om bij een pensioen. De klant wil gewoon dat zijn 
inkomen voor later goed geregeld is. Daar ondersteunen 
wij het intermediair bij.” 

Einddatumgericht Beleggen  
uniek door zijn eenvoud
Met het groeiende aandeel beschikbare premiepensioenen is het de vraag 
hoeveel verantwoordelijkheid voor het beleggingsresultaat neergelegd kan 
worden bij eindconsument of intermediair. Met het nieuwe pensioenproduct 
Einddatumgericht Beleggen neemt Allianz Nederland die verantwoordelijkheid 
geheel op zich, conform de bedoeling van de Pensioenwet die op 1 januari 2007 
van kracht is geworden.

Allianz Nederland Levensverzekering
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"Jaarlijks vindt voor iedere verzekerde op basis 
van de beleggingshorizon een rebalancing 
van de portefeuille plaats. Dit gebeurt volledig 
geautomatiseerd." 

Allianz Nederland Levensverzekering
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“Een objectieve kwaliteitsmeting die  
direct invloed heeft op de premie, daarin  
is Allianz Nederland innovatief.”

Allianz Global Risks Nederland

Themakatern_NED.indd   24 01-05-2007   16:41:32



25

Risk Grading:  
meten is weten
Allianz Global Risks Nederland beheert bijna 10.000 grote zakelijke brandpolissen 
in Nederland. Om een portefeuille met dergelijke omvang beter te managen 
en daardoor ook tot een adequate premiestelling voor de individuele risico’s te 
komen, is het managementinformatiesysteem Risk Grading in gebruik genomen. 
Dat moet zowel de klant als Allianz voordeel opleveren.

“Het is een onhaalbare en onbetaalbare zaak om 
10.000 inspecties uit te voeren om vast te stellen 

of de premiestelling van individuele risico’s nog actueel 
en correct is,” stelt senior risk consultant Hans Geerdink. 
“Bij onze acceptatieafdeling werken veel ervaren men
sen die individuele risico’s met behulp van vereiste 
technische informatie goed kunnen inschatten op basis 
van hun kennis van de markt. Risk Grading, te zien als 
een samenvatting van de eerder genoemde technische 
informatie, moet ondersteuning bieden om deze accep
tatieprocessen beter te reguleren. Het is een objectieve 
kwaliteitsmeting die direct aan de technische premie en 
capaciteit is gekoppeld. Dat is innovatief; er zijn niet veel 
verzekeraars die dit zo doen.”   

Objectivering van het advies
Een van de voordelen van deze tool is dat Allianz Global 
Risks Nederland diverse industrietakken kan beoordelen 
en vergelijken. Ieder type industrie heeft een bepaald 
inherent risico dat sterk afhankelijk is van de gebezigde 
activiteiten. Allianz tracht dit risico af te zetten tegen de 
preventiemaatregelen die een bedrijf heeft genomen; 
met andere woorden de individuele kwaliteit beoordelen 
en uitdrukken in een cijfer. “Dat cijfer brengen we 
tot uitdrukking in heldere grafieken, waarmee we 
kunnen laten zien waar een klant zich bevindt in de 
branchematrix,” vertelt Geerdink. 

Zijn collega senior risk consultant Harry Limberger vult 
aan dat een ander voordeel voor de klant is dat Allianz  
alleen eisen stelt die daadwerkelijk de kwaliteit van het 
risico beïnvloeden. “We halen zo veel mogelijk subjec
tiviteit uit ons advies. Op basis van de trendanalyses en 
de bijbehorende financiële analyses die het systeem 
maakt, kunnen we een nauwkeurig en objectief beeld 

bepalen van zowel de diverse branches als van de ge
hele portefeuille. Investeringen die door de klant dienen 
te worden doorgevoerd, hebben directe invloed op het 
 premieniveau. Dat scheelt klanten veel geld.” Geerdink 
beaamt dat: “Waar klanten mee te maken hebben, is 
de willekeur aan preventieve maatregelen die door de 
verschillende verzekeraars in de loop der jaren werden 
voorgesteld. Deze tool weegt alle eerder genomen maat
regelen mee in de kwaliteit van het risico. In overleg met 
de klant bepalen wij een algemeen acceptatieniveau voor 
alle vestigingen. Je kunt de verschillende klantlocaties 
in het model plaatsen en zichtbaar maken waar de klant 
nog moet investeren en waar hij al genoeg heeft gedaan. 
Je kunt ook zien of de investeringen opwegen tegen de 
kwaliteit van het risico en daarmee samenhangend 
premieniveau. Immers, daar waar de grootste financiële 
exposure ligt, wil je als ondernemer de hoogst mogelijke 
beveiliging inbouwen tegen calamiteiten. Vooral het 
financiële management vindt het erg interessant om dat 
inzicht te hebben.” 

Managementtool
Met Risk Grading wil Allianz Global Risks Nederland 
ook zijn totale schadeportefeuille doorlichten. Analyses 
maken zichtbaar of de gestelde premies overeenkomen 
met de kwaliteit van het risico en of Allianz daarin markt
conform is. Daarnaast is er een ‘link’ naar de beschik
bare capaciteit ofwel er kan worden bezien of die wordt 
ingezet waar de beste kwaliteit zich bevindt. “Als we de 
leidende speler willen blijven die we zijn, moeten we het 
hebben van betere kwaliteit dan andere maatschappijen. 
Dat bereiken we onder andere met dit soort tools,” aldus 
Limberger. “Risk Grading is een sturingsmechanisme dat 
we gaan gebruiken om de kwaliteit van onze portefeuille 
structureel beter te managen.” 

Allianz Global Risks Nederland
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Het wettelijke kader verandert voor verzekerings
constructies waarin vermogen wordt opgebouwd. 

Nu mogen kapitaalverzekering eigen woning en lijfrentes 
alleen worden aangeboden door verzekeringsmaatschap
pijen. In de nieuwe situatie, waarvoor een wetsvoorstel is 
ingediend, mogen banken eveneens dergelijke producten 
aanbieden. Hierop vooruitlopend gaat Allianz Nederland 
Asset Management de beleggersgiro uitbreiden met een 
risicoverzekering. 

Klanten kunnen zelf bijsturen 
Arto Willemsen, directeur Allianz Nederland Asset 
Management, is enthousiast over de mogelijkheden 
van Allianz Plus Concept. “Het betekent de ontsluiting 
van vermogensopbouw. In Allianz Plus Concept worden 
nieuwe fondsen aan de modelportefeuilles toegevoegd. 
Deze bieden op basis van het verleden een hoger 
rendement met een licht hoger risico. Als de klant 
eenmaal een modelportefeuille heeft, krijgt hij op basis 
van de gekozen portefeuille een seintje zodat hij zou 
kunnen rebalancen. Dit kan niet of veel minder binnen 
een verzekeringsoplossing. Daar is altijd de hulp nodig 
van een acceptant bij de verzekeringsmaatschappij, die 
vervolgens de aanpassing uitvoert en bevestigt via een 
nieuwe polis. Die manier van werken is tijdrovend en 
inefficiënt.”

Volgens Hedwig Peters, adjunct directeur Beleggingen, 
speelt Allianz Nederland met het nieuwe concept in op 
de verdergaande individualisering. “Mensen willen over 
hun eigen vermogen kunnen beschikken. Je sluit op 
je dertigste een levensverzekering en eigenlijk weet je 
15 jaar later niet meer precies wat je hebt gedaan. Nu heb 

je dat in eigen hand. Je kunt tijdig bijsturen, afhankelijk 
van je situatie. Klanten kunnen aan de knoppen draaien 
van hun eigen vermogensopbouw.”  

Modulair bancair concept
Allianz is van plan met een zeer flexibel bancair concept 
te komen. In eerste instantie wordt een koppeling gelegd 
tussen een beleggersrekening en een risicoverzekering. 
In de toekomst kan ook een koppeling met een andere 
aanvullende dekking zoals arbeidsongeschiktheid of 
werkeloosheid worden gelegd. “Als per 1 januari 2008  
de wet is veranderd, komt er ook de mogelijkheid te  
gaan sparen voor een lijfrente. Dat kan dan ook binnen 
Allianz Plus Concept. Klanten kunnen hun vermogens
opbouw straks volledig naar eigen behoefte inrichten en 
houden altijd inzicht in wat zij hebben geregeld,” aldus 
Willemsen.

Adviseur blijft nodig
Ondanks het feit dat het zelfbedieningsaspect groot 
is, blijft de adviesrol van het intermediair belangrijk. 
Ongetwijfeld kan de klant niet alles zelf. Als hij 
bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
wil afsluiten of zijn hypotheek aanpassen, dan is het 
advies van het intermediair belangrijk, benadrukken 
beiden. De nieuwe constructie biedt het intermediair 
de gelegenheid om regelmatig met de klant over diens 
financiële planning te komen praten. “Hij kan met de 
klant overleggen hoe die aan bepaalde knoppen kan 
gaan draaien om het pakket op dat moment en gegeven 
de situatie van de klant aan te passen,” aldus Peters.  
“Zijn adviesrol wordt daarin steeds belangrijker.”

Vermogensopbouw gaat  
een nieuwe fase in
Allianz Nederland Asset Management anticipeert op de veranderingen in wet-  
en regelgeving, waarbij banken in 2008 ook gefaciliteerde producten kunnen 
aanbieden en daarmee direct de concurrentie met verzekeraars aangaan.  
In de loop van 2007 gaat Allianz Nederland Asset Management al een risico-
verzekering koppelen aan zijn beleggersgiro. Een eerste stap in de richting van 
een uitgebreid concept voor vermogensopbouw.

Allianz Nederland Asset Management
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"Klanten kunnen aan de knoppen draaien 
van hun eigen vermogensopbouw." 

Allianz Nederland Asset Management
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“Net even meer bieden dan de klant  
verwacht en innovatie in dienstverlening 
staan centraal.”

Allianz Inkomensverzekeringen
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Inkomensverzekeringen van Allianz:  
net even meer
De rust in het traditionele inkomensverzekering bolwerk is verstoord met de 
komst van Allianz Inkomensverzekeringen. “Wij zijn het bed aan het opschudden 
met onze vernieuwende propositie; en wij houden de marktontwikkelingen 
scherp in de gaten,” aldus directeur Govert Trouwborst. “Dat moet ook, want 
Allianz wil een stevige partij worden in deze markt.”  

Wat zoekt een nieuwe inkomensverzekeraar in 
een markt die al goeddeels is verdeeld tussen 

een klein aantal marktpartijen die samen al jaren de 
dienst uitmaken? Govert Trouwborst ziet juist enorm 
veel kansen. “Wij worden niet gehinderd door enig 
verleden of door remmende voorsprongen. Allianz heeft 
geen portefeuille in inkomensverzekeringen, maar wel 
een zeer goede reputatie als bedrijfsverzekeraar met 
een groot netwerk in ondernemend Nederland. Gezien 
de maatschappelijke veranderingen is bovendien 
de tijd nu rijp voor innovatieve oplossingen in 
inkomensverzekeringen.” 

Maatwerk in ons producten- en dienstenpakket 
Door veranderingen in wettelijke inkomensvoorzie
ningen, waarvan de meest recente de vervanging van  
de WAO door WIA, worden inkomensrisico’s niet 
langer primair gedragen door de staat. Die risico’s zijn 
neergelegd daar waar deze het beste beheersbaar zijn, 
namelijk in de relatie tussen werkgever en werknemer. 
Op dat niveau moeten nieuwe oplossingen worden 
bedacht om inkomenszekerheid te creëren. 

“Dit gegeven was een belangrijke aanleiding voor 
Allianz Nederland om zich in deze markt te wagen," 
aldus Trouwborst. “Wij hebben in alle vrijheid ons 
producten en dienstenpakket kunnen samenstellen. 
Wij brengen alles op de markt waaraan behoefte is met 
flexibele condities en scherpe prijzen. Daarbij hebben 
wij ons werkelijk kunnen richten op de wensen van het 
intermediair en de eindklant. Ons doel is om net even 
meer te bieden.” 

Luisteren naar het gespecialiseerde intermediair
Bij de samenstelling van de productrange heeft  
Allianz Inkomensverzekeringen goed geluisterd  
naar het intermediair. “We hebben een aantal sessies 
belegd met groepen tussenpersonen en hen laten 
vertellen wat wij moesten brengen,” vertelt Trouwborst. 
Verder is specifiek voor inkomensverzekeringen een 
modern automatiseringssysteem gebouwd, waarmee  
de adviseur ter plekke bij de klant offertes kan maken 
en de definitieve aanvraag kan indienen. Het hele 
adviestraject wordt elektronisch vastgelegd, zodat de 
zorgplicht van de tussenpersoon goed is afgedekt. 

Allianz ondersteunt het intermediair met gespeciali
seerde accountmanagers en een vakkundige, zeer  
toegankelijke binnendienst. “Het grootste deel van onze 
mensen komt uit deze branche,” aldus Trouwborst.  
“We hebben jonge, slimme mensen aangenomen met 
wie we een enorme marktkennis in huis hebben gehaald. 
Met hun ‘best practices’ hebben we in onze opbouw en 
benadering een unieke positie kunnen kiezen.  
Net even meer bieden dan de klant verwacht en innovatie 
in dienstverlening staan hierin centraal.”

Op het eerste congres dat eind 2006 werd gehouden, 
is Allianz Inkomensverzekeringen voorgesteld aan 
het intermediair. “Als onbekende beginner waren we 
heel blij met een opkomst van 350 man. Daar zaten de 
prominente advieskantoren tussen die nu actief zijn met 
onze producten. We hebben met 300 tussenpersonen 
inmiddels samenwerkingsovereenkomsten getekend.  
De polisproductie begint nu ook goed aan te trekken.” 

Allianz Inkomensverzekeringen
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ACTIVA Noot	 2006	
€	1.000

																											2005	
																							€	1.000	

geldmiddelen en kasequivalenten 3	 118.804	 61.514	

Financiële activa tegen reële waarde met waardemutaties via het resultaat 4	 3.860.582	 3.600.862	

Beleggingen 5	 2.955.634	 3.030.696	

Beleggingen in geassocieerde deelnemingen 5 153.604 –

Vorderingen op financiële instellingen 12	 598.700	 890.251	

aandeel herverzekeraars in verzekeringstechnische voorzieningen 6	 138.560	 135.466	

geactiveerde acquisitiekosten 7	 111.715	 117.156	

Uitgestelde belastingvorderingen 28	 48.885	 51.335	
overige activa 8	 242.789	 384.542	
immateriële activa 9	 3.978	 1.618	

Totaal activa  8.233.251 8.273.440 

Geconsolideerde	balans	per	31	december	
	

pAssIVA Noot	 2006	
€	1.000

																											2005	
																							€	1.000

eigen vermogen 10	 765.841	 651.559	

Financiële passiva tegen reële waarde met waardemutaties via het resultaat 11	 3.850.990	 3.594.075

Schulden aan financiële instellingen 12	 614.901	 898.942

overige schulden aan verzekeringnemers 13	 241.570	 260.670	

Verzekeringstechnische voorzieningen 14	 2.157.679	 2.166.337	

Uitgestelde belastingverplichtingen 28	 115.664	 142.160	

overige voorzieningen 15	 87.040	 91.239	
overige schulden 16	 399.566	 468.458	

Totaal passiva 8.233.251 8.273.440 
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Geconsolideerde	winst-	en	verliesrekening	
1	januari	-	31	december		 	 	 	 	 	 	 	 	

Noot	 2006	
€	1.000

																											2005	
																							€	1.000

Verdiende premies (netto) 17	 1.226.402	 1.190.955	

rente, dividend en soortgelijke baten 18	 127.991 133.009	

Beleggingsbaten in geassocieerde deelnemingen 18 3.950 –

overige beleggingsbaten 19	 45.026	 39.808	

provisie en beheervergoedingen (netto) 20	 34.728	 30.637	
overige baten 21	 25.049 22.710	

Totaal baten 1.463.146 1.417.119 

Verzekeringstechnische lasten (netto) 22	 (829.322) (824.014)
rente- en soortgelijke lasten 23	 (8.841) (6.377)
Bijzondere waardevermindering beleggingen 24	 (3.026) (158)
Mutatie in tegen reële waarde via het resultaat geboekte financiële activa en passiva 
(netto)

	
25	

	
964

	
(16.079)

acquisitiekosten en administratieve lasten 26	 (339.608) (323.198)
overige lasten 27	 (32.728) (35.125)

Totaal lasten (1.212.561) (1.204.951)

Winst vóór belasting 250.585	 212.168	
Belastingen 28	 (74.821) (56.761)

nettowinst 175.764 155.407 
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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  31/12/2004 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 

Herwaarderingen	beleggingen	 (16.555) (16.555)
Nettowinst	 175.764	 175.764	
Uitgekeerd	dividend	 (45.000) (45.000)
Overige	mutaties	 73	 73	

Stand per 31/12/2006  59.813 76.667 384.288 245.073 765.841

Geconsolideerd	overzicht	mutaties	eigen	vermogen
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2006	
€	1.000

2005	
€	1.000

Bedrijfsactiviteiten 		

Nettowinst		 175.764	 155.407	

Mutatie	in	voorziening	voor	niet-verdiende	premies	 (5.411) (4.457)

Mutatie	in	voorziening	voor	levensverzekeringsverplichtingen 9.867	 20.000	

Mutatie	in	voorziening	voor	te	betalen	schaden (16.208) (552)

Mutatie	in	geactiveerde	acquisitiekosten	 5.441	 8.126	

Mutatie	in	vorderingen/schulden	herverzekering	 (1.842) (1.432)

Mutatie	in	beleggingen	beschikbaar	voor	handelsdoeleinden1	 (2.805) (3.266)

Mutatie	in	schulden	aan	banken	en	verzekeringnemers	 (5.393) (42.205)

Mutatie	in	overige	vorderingen	en	schulden 68.205	 718

Mutatie	in	uitgestelde	belastingvorderingen/-verplichtingen2 12.369	 (5.721)

Beleggingsbaten/-lasten	zonder	kasstroom (3.042) (2.568)

Overige	baten/lasten	zonder	kasstroom (6.573) 3.846	

Overig	 (3.376) (446)

netto kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten 226.996 127.450

investeringsactiviteiten  

Mutatie	in	voor	verkoop	beschikbare	beleggingen	 (120.389) (118.480)

Mutatie	in	tot	einde	looptijd	aan	te	houden	beleggingen (4.317) (3.830)

netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (124.706) (122.310)

Financieringsactiviteiten 

Mutatie	in	beleggingen	voor	rekening	en	risico	van	polishouders (255.451) (432.439)

Mutatie	in	verzekeringstechnische	voorzieningen	voor	rekening	en	risico	van	polishouders	 255.451	 432.439	

Uitgekeerd	dividend	 (45.000) (43.000)

netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (45.000) (43.000)	

Mutatie	geldmiddelen	en	kasequivalenten	 57.290	 (37.860)

Geldmiddelen	en	kasequivalenten	primo	boekjaar	 61.514	 99.374	

geldmiddelen en kasequivalenten ultimo boekjaar 118.804 61.514 

Geconsolideerd	kasstroomoverzicht
	

1 Met	inbegrip	van	handelsverplichtingen.
2 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.

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	SE	is	de	meerderheidsaandeelhouder	in	AGF.	De	

financiële	gegevens	van	Allianz	Nederland	Groep	N.V.	worden	mee-

geconsolideerd	in	de	geconsolideerde	jaarrekeningen	van	AGF	SA	in	

Parijs	en	Allianz	SE	in	München.

De	geconsolideerde	jaarrekening	bevat	de	jaarrekening	van	Allianz	

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

groepsmaatschappijen	en	beleggingsfondsen.	De	hierna	uiteenge-

zette	grondslagen	voor	waardering	en	resultaatbepaling	zijn	voor	

alle	in	deze	geconsolideerde	jaarrekening	gepresenteerde	jaren	op	

bestendige	wijze	toegepast.

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.	

Beleggingen in geassocieerde deelnemingen en  
joint ventures
Geassocieerde	deelnemingen	zijn	entiteiten	waarin	Allianz	Neder-

land	Groep	direct	of	 indirect	minimaal	over	20%	maar	niet	meer	

dan	50%	van	de	stemrechten	beschikt,	of	waarin	Allianz	Nederland	

Groep	op	een	andere	wijze	invloed	van	betekenis	maar	geen	over-

heersende	zeggenschap	heeft.

Een	joint	venture	is	een	entiteit	waarin	Allianz	Nederland	Groep	

op	basis	van	contracten	gezamenlijk	zeggenschap	uitoefent.	Inves-

teringen	in	geassocieerde	deelnemingen	en	joint	ventures	worden	

verantwoord	volgens	de	vermogensmutatiemethode.	 Inkomsten	

uit	beleggingen	in	geassocieerde	deelnemingen	en	joint	ventures	

worden	apart	vermeld	in	de	resultatenrekening.

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	€	10,7	mln	(2005:	€	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	verliesre-

kening	en	onder	de	voorwaardelijke	verplichtingen	opgevoerde	pos-

ten.	De	schattingen	zijn	gebaseerd	op	ervaringsgegevens	en	diverse	

andere	factoren	die	gegeven	de	omstandigheden	redelijk	worden	

geacht.	De	werkelijke	resultaten	kunnen	afwijken	van	deze	schat-

tingen.	De	belangrijkste	posten	in	dit	verband	zijn	de	voorziening	

voor	te	betalen	schaden	en	de	voorziening	levensverzekeringsver-

plichtingen;	deze	worden	in	Noot	14	nader	toegelicht.

	

omrekening van vreemde valuta 
Allianz	 Nederland	 hanteert	 de	 euro	 (€)	 als	 rapportagevaluta	 en	

functionele	valuta.	Transacties	in	vreemde	valuta	zijn	omgerekend	

tegen	de	koersen	op	de	transactiedata.	De	activa	en	passiva	luidend	

in	vreemde	valuta	zijn	omgerekend	tegen	de	koersen	per	balans-

datum.	 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  
goodwill,	zijnde	het	verschil	tussen	de	kostprijs	van	de	acquisitie	en	

het	aandeel	van	Allianz	Nederland	Groep	in	de	reële	waarde	van	de	

verkregen	activa,	verplichtingen	en	niet	in	de	balans	opgenomen	

verplichtingen	op	de	acquisitiedatum,	wordt	geactiveerd	als	 im-

materieel	actief.	Op	de	goodwill	wordt	niet	afgeschreven.	In	plaats	

daarvan	 wordt	 jaarlijks,	 of	 zoveel	 vaker	 als	 er	 aanwijzingen	 zijn,	

beoordeeld	of	een	bijzondere	waardevermindering	heeft	plaats-

gevonden.	Voor	deze	beoordeling	wordt	de	goodwill	toegerekend	

aan	kasstroomgenererende	eenheden.	De	boekwaarde	van	de	kas-

stroomgenererende	eenheid	(inclusief	goodwill)	wordt	vergeleken	

met	de	realiseerbare	waarde.	De	realiseerbare	waarde	is	de	hoogste	

van	de	opbrengstwaarde	en	de	bedrijfswaarde.	Er	wordt	een	bijzon-

der	waardeverminderingsverlies	opgenomen	indien	de	boekwaarde	

van	een	actief	of	de	kasstroomgenererende	eenheid	daarvan	de	re-

aliseerbare	waarde	overtreft.	Een	bijzonder	waardeverminderings-

verlies	met	betrekking	tot	goodwill	wordt	niet	teruggenomen.

Software,	van	derden	betrokken	dan	wel	intern	ontwikkelde	soft-

ware,	 wordt	 uitsluitend	 geactiveerd	 voor	 zover	 het	 immaterieel	

	actief	 in	de	toekomst	economische	voordelen	zal	genereren.	Af-

schrijving	van	de	software	geschiedt	over	de	economische	levens-

duur	lineair	over	een	periode	van	doorgaans	vier	jaar.	

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	

regelmatig	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	cri-

teria	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	toe-

gepast.	 Als	 voor	 verkoop	 beschikbare	 aandelen	 op	 basis	 van	 de	

door	Allianz	Nederland	toegepaste	kwalitatieve	en	kwantitatieve	

criteria	voor	bijzondere	waardevermindering	een	dergelijke	waar-

devermindering	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.
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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	resul-

taatbepaling	zoals	die	geldt	voor	‘tegen	reële	waarde	met	waarde-

mutaties	via	het	resultaat’	c.q.	‘voor	verkoop	beschikbare’	activa.	Als	

onderpand	ontvangen	geldmiddelen	worden	opgenomen	onder	

‘Schulden	aan	financiële	 instellingen’.	Als	onderpand	ontvangen	

geldmiddelen	die	zijn	herbelegd,	worden	opgenomen	onder	‘Vor-

deringen	op	financiële	 instellingen’.	Uit	securities	 lending	voort-

vloeiende	baten	en	 lasten	worden	volgens	het	 toerekenbeginsel	

over	de	looptijd	van	de	desbetreffende	transacties	verantwoord	en	

in	de	rentebaten	of	-lasten	verwerkt.	

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	 afschrijving	 en	 bijzondere	 waardeverminderingen.		

Afschrijving	vindt	doorgaans	lineair	plaats	over	de	geschatte	econo-

mische	 levensduur	 van	 de	 desbetreffende	 activa.	 De	 geschatte	

economische	levensduur	van	vaste	bedrijfsmiddelen	–	met	inbe-

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

gedaan	om	het	 toekomstige	economisch	voordeel	 te	herstellen,	

worden	geactiveerd	voor	zover	de	economische	levensduur	erdoor	

wordt	verlengd.	Kosten	met	betrekking	tot	reparaties	en	onderhoud	

worden	als	last	opgevoerd.	Er	wordt	een	bijzonder	waardevermin-

deringsverlies,	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.

geldmiddelen en kasequivalenten omvatten	bij	banken	aangehou-

den	onmiddellijk	opeisbare	tegoeden,	bij	centrale	banken	aange-

houden	saldi,	cheques	en	kassaldi,	schatkistpromesses	(voor	zover	

die	niet	in	de	handelsvorderingen	zijn	begrepen)	en	wissels	die	bin-

nen	een	termijn	van	zes	maanden	vanaf	de	datum	van	aankoop	voor	

herfinanciering	bij	centrale	banken	in	aanmerking	komen.	Contante	

gelden	worden	tegen	nominale	waarde	verantwoord,	waarbij	bui-

tenlandse	 bankbiljetten	 en	 muntgeld	 tegen	 de	 slotkoers	 ultimo	

boekjaar	worden	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.	
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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.

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.	

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	

verliezen	op	voor	verkoop	beschikbare	beleggingen.

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.	

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	

risicodekking	samenhangt	en	worden	op	basis	van	evenredigheid	

berekend.	

De	 uitgaande	 herverzekeringspremie	 wordt	 over	 dezelfde	

termijn	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.
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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	 tijdstip	 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	hou-

dende	geactiveerde	acquisitiekosten)	in	het	licht	van	geschatte	toe-

komstige	kasstromen	toereikend	is.	Allianz	toetst	de	toereikendheid	

van	de	voorzieningen	op	portfolio	basis	voor	gelijksoortige	groepen	

middels	een	indeling	die	is	gebaseerd	op	de	specifieke	kenmerken	

en	polisvoorwaarden	van	de	onderliggende	producten.	Bij	het	uit-

voeren	van	de	toetsing	van	toereikendheid	van	de	verplichtingen	

worden	alle	contractuele	kasstromen	door	Allianz	Nederland	con-

tant	gemaakt	tegen	een	disconteringsvoet	van	3%	en	wordt	deze	

waarde	vergeleken	met	de	boekwaarde	van	de	desbetreffende	ver-

plichting.	Indien	een	tekort	wordt	geconstateerd,	worden	de	des-

betreffende	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	

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	15.

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	datum.	

Het	niet-verwerkt	actuarieel	nettoresultaat	dat	de	hoogste	van	deze	

twee	waarden	overtreft,	wordt	in	de	resultatenrekening	verantwoord,	

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	
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betrokken	partijen	op	de	hoogte	heeft	gesteld	van	de	hoofdlijnen	

van	het	plan.

Uitgestelde belastingen  
De	 berekening	 van	 de	 uitgestelde	 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	 uitgestelde	

belastingen	 gehanteerde	 belastingtarief	 is	 het	 lokale	 tarief	 per	

verslagdatum,	waarbij	rekening	wordt	gehouden	met	wijzigingen	

in	de	belastingtarieven	voor	zover	die	per	de	balansdatum	reeds	

waren	 doorgevoerd.	 Uitgestelde	 belastingvorderingen	 worden	

opgenomen	 indien	 er	 voldoende	 realiseerbare,	 toekomstige	

belastbare	baten	voorhanden	zijn.	Uitgestelde	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	SE	(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.	 Uitgeoefende	

rechten	worden	afgerekend	tegen	de	onderliggende	geldswaarde.	

In	Noot	34	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	het	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.	

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.	

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.	
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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.	

Recent 	gepubl iceerde 	standaarden 	en	 	
interpretat ies

In	2006	hebben	de	IASB	en	IFRC	nieuwe	accounting	standaarden	

en	interpretaties	gepubliceerd.	De	te	verwachten	invloed	hiervan	

op	de	toekomstige	waarderingsgrondslagen	van	Allianz	Nederland	

wordt	hieronder	nader	toegelicht.	Bovendien	is	per	1	januari	2007	

(of	daarna)	een	aantal	interpretaties	van	kracht	geworden	die	naar	

verwachting	geen	invloed	van	betekenis	hebben	op	Allianz	Neder-

land	Groep	(IFRIC	8,	11	en	12).	Allianz	Nederland	Groep	heeft	niet	

geopteerd	voor	vervroegde	invoering	van	deze	nieuwe/	herziene	

standaarden	in	de	verslaglegging	over	het	jaar	eindigend	31	decem-

ber	2006.	De	invoering	van	deze	standaarden	en	richtlijnen	zal	naar	

verwachting	geen	materiële	invloed	hebben	op	het	geconsolideerde	

resultaat	en	de	financiële	positie	van	Allianz	Nederland	Groep.

IFRS 7 Financiële instrumenten: Toelichtingen
Deze	standaard,	samen	met	een	addendum	bij	IAS	1	met	betrekking	

tot	de	toelichting	op	het	eigen	vermogen,	heeft	tot	gevolg	dat	IAS	

30	(banken)	en	de	toelichtingvereisten	van	IAS	32	niet	meer	van	

toepassing	zijn	IFRS	7	brengt	de	eisen	samen	(in	enigszins	aange-

paste	vorm)	die	worden	gesteld	aan	de	informatie	inzake	financiële	

instrumenten	van	de	diverse	bestaande	standaarden,	met	als	doel	

dat	de	gebruikers	van	financiële	informatie	zich	een	oordeel	kunnen	

vormen	over	de	invloed		van	de	financiële	instrumenten	op	finan-

ciële	positie	en	resultaat	en	op	de	aard	en	omvang	van	de	risico’s	

die	samenhangen	met	het	gebruik	van	de	financiële	instrumenten.	

Toepassing	van	de	bepalingen	van	IFRS	7	is	verplicht	vanaf	2007,	

maar	mogen	vervroegd	worden	toegepast.	Een	eerste	analyse	is	uit-

gevoerd	door	Allianz	Nederland	Groep.	De	verwachting	is	dat	deze	

standaard	grote	invloed	zal	hebben	op	de	toelichting	op	financiële	

instrumenten	in	de	jaarrekening	van	Allianz	Nederland	Groep.

IFRS 8 Segment informatie
Deze	nieuwe	standaard	heeft	betrekking	op	segment	 informatie	

en	vervangt	de	huidige	IAS	14	Segment	Reporting	standaard.	Het	

belangrijkste	verschil	 tussen	de	bestaande	standaard	en	nieuwe	

standaard	betreft	de	basis	van	segmentatie	en	de	te	rapporteren	

segmenten.	IFRS	8	heeft	betrekking	op	boekjaren	die	aanvangen	op	

of	na	1	januari	2009.	Aangezien	Allianz	Nederland	Groep	een	niet-

beursgenoteerde	vennootschap	is,	is	IFRS	8	niet	verplicht.

IFRIC 9 Herbeoordeling Ingebouwde Derivaten
Deze	interpretatie	betreft	bepalingen	opgenomen	in	 IAS	39	met	

betrekking	tot	derivaten	 ingebouwd	in	contracten.	 IFRIC	9	 is	van	

toepassing	 op	 boekjaren	 die	 aanvangen	 op	 of	 na	 1	 juni	 2006;	

vervroegde	toepassing	wordt	aanbevolen.	Een	eerste	analyse	is	door	

Allianz	Nederland	Groep	uitgevoerd.	Uitgaande	van	de	criteria	van	

IAS	39	en	IFRIC	9	is	de	huidige	inschatting	dat	deze	interpretatie	

geen	 materiële	 invloed	 zal	 hebben	 op	 het	 resultaat	 van	 Allianz	

Nederland	Groep.

IFRIC 10 Tussentijdse Financiële Rapportage en Bijzondere 
Waardevermindering
Deze	interpretatie	behandelt	een	schijnbare	tegenstrijdigheid	tussen	

enerzijds	de	standaard	voor	tussentijdse	verslaggeving	(IAS	34)	en	

anderzijds	de	standaarden	die	bijzondere	waardeverminderingen	

behandelen	(IAS		36	en	39).	IFRIC	10	heeft	betrekking	op	boekjaren	

die	aanvangen	op	of	na	1	november	2006;	vervroegde	toepassing	

wordt	 aanbevolen.	 Een	 eerste	 analyse	 is	 door	 Allianz	 Nederland	

Groep	uitgevoerd.	Uitgaande	van	de	criteria	van	IAS	34	en	IFRIC	10	is	

de	huidige	inschatting	dat	deze	interpretatie	geen	materiële	invloed	

zal	hebben	op	het	resultaat	van	Allianz	Nederland	Groep.
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Toelichting	op	de	Geconsolideerde	
Balans	-	Activa

3	 geldmiddelen en kasequivalenten

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Direct	opeisbare	banktegoeden 61.488	 54.898	

Deposito’s/daggelden	 51.571	 	2.837

Bij	centrale	bank	aangehouden	
tegoeden

	
5.732	 	3.764

Kasmiddelen 13	 15	

Totaal  118.804 61.514  
 

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

	balansdatum	3,5%	(2005:	2,3%).	De	deposito’s	vervallen	binnen	drie	

maanden.		 	 	 	 	 	

	 	

4	 	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.		

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Voor	handelsdoeleinden	aange-
houden	financiële	activa	

	
11.917	

	
16.338	

Financiële	activa	voor	risico	van	
polishouders	

	
3.171.467	

	
2.916.016	

Financiële	activa	in	beleggings-
fondsen	

	
677.198	

	
668.508

Totaal 3.860.582  3.600.862    

De	positieve	marktwaarden	van	financiële	instrumenten	in	de	vorm	

van	derivaten	worden	op	nettobasis	opgevoerd,	dat	wil	zeggen	met	

inbegrip	van	bestaande	salderingsafspraken.	 	
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Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa 
 Derivaten Beleggings-

fondsen
Overige	

handels-	
activa

Totaal

€	1.000 	€	1.000 €	1.000 €	1.000

Marktwaarde per 31/12/2004 3.177 5.101 645 8.923

Aankopen 16	 176.102	 283	 176.401

Verkopen (1.380) (170.330) –	 (171.710)

Waardemutaties –	 2.180	 544	 2.724

Marktwaarde per 31/12/2005 1.813 13.053 1.472 16.338

Aankopen –	 185.537	 281	 185.818

Verkopen (1.790) (190.140) –	 (191.930)

Waardemutaties 90	 816	 785	 1.691

Marktwaarde per 31/12/2006 113 9.266 2.538 11.917
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5	 Beleggingen 

2006	
€	1.000

2005	
€	1.000

Tot	einde	looptijd	aangehouden	
waarden	

	
571.286	

	
566.969	

Voor	verkoop	beschikbare		
beleggingen	

	
2.384.348	

	
2.463.727	

2.955.634 3.030.696

Beleggingen	in	geassocieerde	
deelnemingen

	
153.604

	
–

Totaal 3.109.238 3.030.696 

Het	bedrag	van	tot	einde	 looptijd	aangehouden	beleggingen	ad	

€	571.286	(2005:	€	566.969)	heeft	betrekking	op	hypotheken.	

De	tot	einde	looptijd	aangehouden	beleggingen	zijn	voor	100%	

gelieerd	aan	verplichtingen	jegens	polishouders	opgenomen	in	lang-

lopende	levensverzekeringscontracten.	

De	belegging	in	geassocieerde	deelnemingen	betreft	een	beleg-

ging	in	een	Luxemburgs	obligatiefonds.	Van	het	totale	bedrag	dat	

belegd	is	via	beleggingsfondsen	heeft	€	37.445	(2005:	€	22.652)	

betrekking	op	aandelen,	en	heeft	€	11.640	(2005:	€	7.814)	betrek-

king	op	schuldpapier.

	 	 	 	 	 	

Voor verkoop beschikbare beleggingen

Aandelen Beleggings-				
fondsen

Overheids-								
obligaties

Bedrijfs-					
obligaties

Overheids-					
leningen

Bedrijfs-					
leningen

Totaal

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

Marktwaarde per 31/12/2004 406.405 39.850 1.405.140 340.761 63.846 23.831 2.279.833

Aankopen 23.042	 255.867	 537.657	 215.877	 –	 7.540	 1.039.983

Verkopen (31.068) (269.669) (484.643) (114.351) (9.583) (4.943) (914.257)
Bijzondere	waardevermindering	
(impairment	) (158) –		 –	 –	 –	 –	 (158)

Amortisatie –		 –	 (1.838) (503) 2.102	 1.290	 1.051

Herwaardering 73.554	 4.418	 (14.054) (4.056) (2.269) (318) 57.275

Marktwaarde per 31/12/2005 471.775 30.466 1.442.262 437.728 54.096 27.400 2.463.727

Aankopen 31.052	 277.607	 505.178	 515.602	 –	 1.203	 1.330.642

Verkopen (23.065) (263.251) (862.801) (216.716) –	 (2.404) (1.368.237)
Bijzondere	waardevermindering	
(impairment	) (1.100) (26) (1.694) (172) –	 –	 (2.992)

Amortisatie –	 –	 (736) (591) 2.286	 1.471	 2.430

Herwaardering 34.437	 4.289	 (55.810) (19.275) (3.461) (1.402) (41.222)

Marktwaarde per 31/12/2006 513.099 49.085 1.026.399 716.576 52.921 26.268 2.384.348
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Geamortiseerde	kostprijs Ongerealiseerde	winsten Ongerealiseerde	verliezen Marktwaarden

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Aandelen 202.688	 195.829	 310.666	 276.198	 (255) (252) 513.099	 471.775	
Beleggingsfondsen 39.576	 25.202	 9.616	 5.320	 (107) (56) 49.085	 30.466	

Overheidsobligaties 1.026.467	 1.429.236	 7.561	 15.050	 (7.629) (2.024) 1.026.399	 1.442.262	

Bedrijfsobligaties 723.118	 431.427	 3.057	 6.452	 (9.599) (151) 716.576	 437.728	

Overheidsleningen 44.697	 42.411	 8.224	 11.685	 –	 –	 52.921	 54.096	

Bedrijfsleningen 21.715	 21.445	 4.553	 5.955	 –	 –	 26.268	 27.400	

Totaal 2.058.261 2.145.550 343.677 320.660 (17.590) (2.483) 2.384.348 2.463.727

		Opbrengsten	verkoop	 			Gerealiseerde	winsten 			Gerealiseerde	verliezen

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Aandelen (294.209) (326.410) 40.382	 27.046	 (1.664) (4.441)
Beleggingsfondsen (3.954) –	 951	 –	 –	 –	

Overheidsobligaties (436.408) (497.638) 9.723	 13.218	 (4.095) (224)

Bedrijfsobligaties (73.690) (118.578) 475	 4.239	 (747) (12)

Overheidsleningen (4.079) (2.723) 1	 –	 –	 –	

Bedrijfsleningen –	 (9.666) –	 –	 –	 (18)

Totaal (812.340) (955.015) 51.532 44.503 (6.506) (4.695)

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	2006	zijn	per	contrac-

tueel	vervallen	post	onderverdeeld	als	volgt:
	

Voor	verkoop	beschikbare	beleggingen	

Geamortiseerde	kostprijs	 Marktwaarden	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Contractuele	looptijd	tot	aan	vervaldatum:	 		
-	resterende	looptijd	minder	dan	één	jaar	 26.358	 409.609	 26.585	 418.849	

-	resterende	looptijd	tussen	één	en	vijf	jaar	 794.012	 943.674	 796.671	 973.446	

-	resterende	looptijd	tussen	vijf	en	tien	jaar	 707.639	 422.331	 710.595	 458.457	

-	resterende	looptijd	meer	dan	tien	jaar	 287.988	 99.753	 288.313	 110.734	

Totaal 1.815.997 1.875.367 1.822.164 1.961.486

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	

lending,	 in	het	kader	waarvan	bepaalde	effecten	voor	een	korte	

periode	aan	andere	instellingen	worden	uitgeleend.	Per	31	decem-

ber	 2006	 werd	 door	 Allianz	 Nederland	 voor	 €	 997.287	 (2005:		

€	979.603)	aan	effecten	uitgeleend.	

De	reële	waarde	van	de	te	verkopen	of	herverpanden	geaccep-

teerde	zekerheden	bedroeg	per	31	december	2006	€	995.160	(2005:		

€	981.837).		 	 	 	 	
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6  aandeel herverzekeraars in verze-
keringstechnische voorzieningen 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

langlopende verzekerings-
contracten leven

 
27.988 

 
32.644 

Voorziening	voor	nog	te	betalen	
schaden	

	
85.316	

	
78.757	

Voorziening	IBNR	 898	 1.058	

Voorziening	voor	niet-verdiende	
premie

	
24.358	 23.007	

Totaal Schade 110.572 102.822 

Totaal 138.560 135.466  

Deze	noot	dient	 in	samenhang	met	Noot	14	(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.		 	

	

	 	 	 	 	 	

7  geactiveerde acquisitiekosten

 
Schade Leven Totaal

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Boekwaarde per 1/1 49.931 50.585 67.225 74.697 117.156 125.282 

Toevoegingen	 179.553	 171.942	 18.487	 19.178	 198.040	 191.120	

Amortisatie	 (179.562) (172.596) (23.919) (26.650) (203.481) (199.246)

Boekwaarde per 31/12 49.922 49.931 61.793 67.225 111.715 117.156
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8 overige activa 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Door	de	vennootschap	voor	eigen	
activiteiten	gebruikt	vastgoed	

	
5.299	

	
29.743	

Materiële	vaste	activa	 9.058	 9.756	
Vorderingen	activiteiten		
verzekeringsbedrijf	

	
145.286	

	
234.380	

Overige	vorderingen		 83.146	 110.663	

Totaal 242.789 384.542

Vastgoed gebruikt voor eigen activiteiten allianz nederland
Mutaties	in	totale	boekwaarde	van	vastgoed	in	eigendom	bij	Allianz	

Nederland	en	gebruikt	voor	de	eigen	activiteiten:		

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Kostprijs	ultimo	boekjaar	 5.636	 31.714	
Afschrijving	ultimo	boekjaar (337) (1.971)

Boekwaarde per 31/12 5.299 29.743

Boekwaarde per 1/1 29.743 30.783 

Desinvesteringen (24.332) (52)

Afschrijving (112) (988)

Boekwaarde per 31/12 5.299 29.743
	

De	 marktwaarde	 van	 het	 door	 de	 vennootschap	 voor	 de	 eigen	

	activiteiten	gebruikte	vastgoed	bedroeg	€		5.636	(2005:	€		31.326).	

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

het	laatst	in	2005	plaatsgevonden.		 	 	 	

Materiële vaste activa
Verloop	van	materiële	vaste	activa:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Kostprijs	ultimo	boekjaar	 29.969	 30.013	
Afschrijving	ultimo	boekjaar	 (20.911) (20.257)

Boekwaarde per 31/12 9.058 9.756

Boekwaarde per 1/1 9.756 11.182 

Investeringen 5.735	 4.059	

Desinvesteringen (2.343) (1.365)

Reclassificatie	 (991) –	

Afschrijving	 (3.099) (4.120)

Boekwaarde per 31/12 9.058 9.756

Vorderingen met betrekking tot verzekeringsbedrijf 
Specificatie	van	vorderingen	verzekeringsbedrijf:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Verzekerden 17.750	 21.031	

Tussenpersonen	 92.200	 139.800	

Verhaalschaden				 15.499	 16.251	

Herverzekeraar 29.500	 65.370	

Voorziening	voor	dubieuze		
vorderingen	

	
(9.663)

	
(8.072)

Boekwaarde per 31/12 145.286 234.380

De	vorderingen	vervallen	in	het	algemeen	binnen	één	jaar.	

overige vorderingen 
Specificatie	van	overige	vorderingen:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Rente	en	huurvorderingen	 37.169	 40.884	

Personeelsleningen		
‘Royal	Aandelenplan’	

	
16.635	

	
17.126	

Vorderingen	met	betrekking	tot	
beleggingen	

	
935	

	
21.369	

Vorderingen	met	betrekking	tot	
hypotheken	

	
4.551	

	
5.330	

Te	ontvangen	honoraria	 4.255	 3.594	

Leningen	aan	tussenpersonen	 5.316	 4.816	

Overige	 14.285	 17.544	

Boekwaarde per 31/12 83.146 110.663

Met	uitzondering	van	leningen	aan	personeel	en	tussenpersonen,	
vervallen	de	vorderingen	in	het	algemeen	binnen	één	jaar.
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9	 immateriële activa 

De	post	immateriële	activa	is	als	volgt	samengesteld:	

2006	
€	1.000

2005	
€	1.000

Software	 3.854	 1.370	
Overige 124	 248	

Totaal 3.978 1.618

Software

2006	
€	1.000

2005	
€	1.000

Bruto	waarde	geactiveerd	per	
31/12	

	
6.128	

	
5.839	

Geaccumuleerde	amortisatie	per	
31/12		

	
(2.274)

	
(4.469)

Boekwaarde per 31/12 3.854 1.370

Boekwaarde per 31/12 vorig jaar 1.370 2.080 

Toevoegingen 2.385	 492	
Vervreemdingen –	 (46)
Reclassificatie 991	 –	
Amortisatie (892) (1.156)

Boekwaarde per 31/12 3.854 1.370

In	 de	 balanswaarde	 ten	 bedrage	 van	 €	 3.854	 (2005:	 €	 1.370)	 is	

€	706	(2005:	€	125)	opgenomen	met	betrekking	tot	intern	ontwik-

kelde	software	en	€	3.148	(2005:	€	1.245)	met	betrekking	tot	van	

derden	betrokken	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:	

2006	
€	1.000

2005	
€	1.000

Waarde per 1/1 248 372 

Amortisatie (124)	 (124)

Waarde per 31/12 124 248 

Toelichting	op	de	Geconsolideerde	
Balans	-	passiva	

10  eigen vermogen 

De	samenstelling	van	het	eigen	vermogen	is	als	volgt:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Gestort	kapitaal	 59.813	 59.813	

Agioreserve	 76.667	 76.667	

Overige	reserves	 208.524	 98.044	

Winst	boekjaar	 175.764	 155.407	

Herwaarderingsreserve	 245.073	 261.628	

Totaal 765.841 651.559

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

is	slechts	een	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.	 	 	 	

	 	 	 	

11    Financiële passiva tegen reële 
waarde met waardemutaties via 
het resultaat 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Voor	handelsdoeleinden	aange-
houden	financiële	verplichtingen	

	
2.325	

	
9.551	

Financiële	verplichtingen	voor	
risico	van	polishouders	

	
3.171.467	

	
2.916.016	

Financiële	verplichtingen	in		
beleggingsfondsen	

	
677.198	

	
668.508	

Totaal 3.850.990 3.594.075 

Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële passiva 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

derivaten (zie noot 30) 2.325 9.551 

De	negatieve	marktwaarden	van	afgeleide	financiële	instrumenten	

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

zeggen	rekeninghoudend	met	bestaande	salderingsafspraken.		
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12    Schulden aan financiële  
instellingen

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Ontvangen	onderpanden	uit	
hoofde	van	securities	lending	
transacties

	
	

598.700	

	
	

890.251	
Direct	opvraagbare	schulden	 16.201	 8.691	

Totaal 614.901 898.942

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    Schulden aan cliënten 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Spaarsaldo	particuliere		
verzekeringnemers	

	
232.070	 250.870	

Overige	schulden	op	lange	termijn	 9.500	 9.800	

Totaal 241.570 260.670 
	

Alle	verplichtingen	lopen	af	binnen	één	jaar.		 	

14    Verzekeringstechnische  
voorzieningen 

Deze	noot	dient	in	samenhang	met	Noot	6	(Aandeel	herverzekeraars	

in	verzekeringstechnische	voorzieningen)	te	worden	gelezen.	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

langlopende verzekerings- 
contracten leven 

 
913.032  

 
907.821 

Bruto	voorziening	voor		
niet-verdiende	premie	

	
249.255	

	
253.315

Bruto	voorziening	voor		
te	betalen	schaden	

	
813.086	

	
811.833	

Bruto	voorziening	IBNR 182.306	 193.368	

Totaal Schade 1.244.647 1.258.516 

Totaal 2.157.679 2.166.337
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Mutatietabel langlopende verzekeringscontracten levensverzekering 

2006 2005

Bruto		 Her-	
verzekering	

Netto	
	

Bruto	
	

Her-	
verzekering	

Netto	
	

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

Saldo per 1/1  907.821 32.644 875.177 886.880 31.702 855.178 
Betaalde	uitkeringen	 (78.130) (5.442) (72.688) (67.099) (4.232) (62.867)

Ontvangen	premies	 85.102	 9.673	 75.429	 84.789	 10.753	 74.036	

Technische	rente	 49.019	 1.097	 47.922	 50.803	 1.198	 49.605	

Technisch	resultaat	 (50.780) (9.984) (40.796) (47.552) (6.777) (40.775)

Saldo per 31/12 913.032 27.988 885.044 907.821             32.644 875.177 

Mutatietabel niet-verdiende premies Schadeverzekering   

2006 2005

Bruto	
	

Her-	
verzekering	

Netto	
	

Bruto	
	

Her-	
verzekering	

Netto	
	

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

Saldo per 1/1 253.315 23.007 230.308 259.369 24.605 234.764 
Tijdens	het	boekjaar	toegevoegd	 800.465	 77.655	 722.810	 812.328	 69.590	 742.738	

Tijdens	het	boekjaar	vrijgevallen	 (804.525) (76.304) (728.221) (818.382) (71.188) (747.194)

Saldo per 31/12 249.255 24.358 224.897 253.315 23.007 230.308 

Mutatietabel voorziening te betalen schaden Schadeverzekering (inclusief iBnr)

	 2006 2005

Bruto	 Her-	
verzekering

Netto	 Bruto	
	

Her-	
verzekering	

Netto	
	

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

Saldo per 1/1 1.005.201 79.815 925.386 1.041.164 115.226 925.938 

Gerapporteerde	schaden	lopend	jaar 474.175	 26.750	 447.425	 487.546	 22.414	 465.132	

Gerapporteerde	schaden	voorgaande	jaren	 27.361	 22	 27.339	 6.551	 (8.551) 15.102	

Bij: gerapporteerde schaden 501.536 26.772 474.764 494.097 13.863 480.234 

Uitbetaalde	schaden	lopend	jaar	 (274.933) (6.467) (268.466) (291.159) (5.469) (285.690)

Uitbetaalde	schaden	voorgaande	jaren	 (225.350) (13.746) (211.604) (255.130) (43.076) (212.054)

af: uitbetaalde schaden (500.283) (20.213) (480.070) (546.289) (48.545) (497.744)

Mutatie	IBNR (11.062) (160) (10.902) 16.229	 (729) 16.958	

Saldo per 31/12 995.392 86.214 909.178 1.005.201 79.815 925.386 
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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	(2005:	€	36,2	mln)	voor	het	

langetermijnrisico	van	asbestclaims	en	overige	aansprakelijkheids-

claims.	De	schadevoorziening	is	niet	contant	gemaakt.		

	

		 	

Met	cumulatief	overschot	(tekort)	wordt	bedoeld	het	verschil	tussen	

de	initieel	ingeschatte	schadelast	en	de	meest	recente	inschatting	

van	de	schadelast,	zijnde	de	stand	per	31	december	2006.
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Voor	de	boekjaren	eindigend	31/12	 2001

€	1.000
2002

€	1.000
2003

€	1.000
2004

€	1.000
2005

€	1.000
2006

€	1.000

Voorziening voor nog te betalen schaden 	 	 	
Netto 831.822	 901.097	 948.789	 925.936	 925.386	 909.178	
Herverzekering 114.561	 110.797	 163.139	 114.481	 79.815	 86.214	

Bruto 946.383	 1.011.894	 1.111.928	 1.040.417	 1.005.201	 995.392

	

Cumulatief betaald 

-	een	jaar	later 287.247	 320.393	 335.110	 255.130	 225.352	

-	twee	jaar	later 398.718	 432.991	 449.265	 360.824	

-	drie	jaar	later 479.079	 517.280	 528.877	

-	vier	jaar	later 542.192	 579.810	

-	vijf	jaar	later 589.240	

Schatting cumulatieve schaden

-	een	jaar	later 936.242	 1.007.006	 1.065.596	 981.982	 946.690	

-	twee	jaar	later 924.350	 997.860	 998.780	 949.837	

-	drie	jaar	later 929.940	 970.152	 1.021.058	

-	vier	jaar	later 909.278	 988.006	

-	vijf	jaar	later 925.088	

Cumulatief overschot (tekort)

Bruto 21.295	 23.888	 90.870	 90.580	 58.511	

Herverzekering (1.164) 7.565	 32.262	 10.727	 759	

Netto 22.459	 16.323	 58.608	 79.853	 57.752

percentage 2,7% 1,8% 6,2% 8,6% 6,2%
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15    overige voorzieningen 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Voorziening	voor	uitkeringen		
na	uitdiensttreding	

	
66.902	

	
72.080	

Overige	voorzieningen	 20.138	 19.159	

Totaal 87.040 91.239 

Allianz	 Nederland	 heeft	 twee	 toegezegde	 pensioenregelingen	

en	twee	regelingen	voor	langetermijn	personeelsbeloningen.	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:

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Actuarieel	berekende.	contante	
waarde	van	toegezegde		
pensioenaanspraken	

	
	

(337.595)

	
	

(344.100)
Vermogen	pensioenfondsen	 272.200	 241.220	

		 (65.395) (102.880)

Niet	verwerkt	netto	actuarieel	
	verlies	

	
1.507	

	
(30.800)

in balans opgenomen (66.902) (72.080)

Het	niet	verwerkte	netto	actuarieel	verlies	wordt	geamortiseerd	ge-

durende	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	toege-

zegde	pensioenaanspraken	op	die	datum.	Deze	berekening	wordt	

voor	ieder	van	de	vier	regelingen	afzonderlijk	gemaakt.	

Op	31	december	2006	bedroeg	het	totale	niet	verwerkte	verlies	

buiten	de	corridor	van	10%	€	0,0	mln	(2005:	€	9,2	mln).	

Verloop	van	de	verplichting	uit	hoofde	van	pensioenregelingen	is	

als	volgt:

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Boekwaarde per 31/12 vorig jaar (344.100) (319.700)

Uitkeringen 7.200	 5.700	

Kosten	van	rechten	opgebouwd	in	
het	boekjaar

	
(13.100)

	
(14.300)

Rentelasten (14.700) (14.700)

Wijziging	rubricering	herverze-
kerde	pensioenaanspraken

	
(7.200)

	
–	

Actuariële	winst	(verlies),	uit	
hoofde	van	wijziging	onderlig-
gende	regeling

	
	

700	

	
	

–	
Actuariële	winst	(verlies) 33.605	 (1.100)

Boekwaarde per 31/12 (337.595) (344.100)

Op	31	december	2006	bedroeg	de	totale	verplichting	inzake	de	ver-

goeding	van	medische	kosten	na	pensionering	€	28,7	mln	(2005:	

€	30,0	mln),	waarvan	€	27,0	mln	(2005:	€	25,2	mln)	was	opgenomen	

in	de	balans.	 	 	 	 	 	

	

Actuariële	winst	(verlies)	omvatten	de	volgende	posten:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Wijziging	in	disconteringsvoet 32.600	 (27.700)

Wijziging	in	verwachte	loonstijging	 –	 8.800	

Overgang	van	defined	benefit		
naar	defined	contribution

	
–	

	
21.700	

Overige	 1.005	 (3.900)

Totaal 33.605 (1.100)
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Verloop	van	de	fondsbeleggingen	is	als	volgt:

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Boekwaarde per 31/12 vorig jaar 241.220 206.400 

Verwacht	rendement	op		
fondsbeleggingen

	
13.000	

	
12.400	

Werkgeversbijdrage 18.400	 14.100	

Deelnemersbijdragen 1.400	 900	

Uitkeringen (7.200) (5.700)

Wijziging	rubricering	herverze-
kerde	pensioenaanspraken

	
7.200	

	
–	

Actuariële	winst	(verlies) (1.800) 13.120	

Boekwaarde per 31/12  272.200 241.220

Het	werkelijk	rendement	op	de	fondsbeleggingen	bedroeg	in	2006	

€	11,2	mln	(2005:	€	27,8	mln).

Netto	 periodieke	 kosten	 van	 pensioenregelingen	 (lasten	 minus	

	baten)	bevatten	de	volgende	elementen:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Pensioenlasten	lopende	diensttijd 13.100	 14.300	

Rentedekking 14.700	 14.700	

Verwacht	rendement	op		
vermogen	pensioenfondsen

	
(13.000)

	
(12.400)

Afschrijving	niet	in	balans		
opgenomen	actuariële	winsten		
en	verliezen

	
	

500	

	
	

1.100	
Actuariële	winst	uit	hoofde	van	
wijziging	onderliggende	regeling

	
(700)

	
–	

Totaal 14.600 17.700

	

In	het	boekjaar	2006	zijn	in	de	netto	perodieke	kosten	van	pensioen-

regelingen	€	2,1	mln	(2005:	€	2,6	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	

2006	€	1,4	mln	(2005:	€	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.

Actuariële	aannames	gebruikt	voor	bepaling	van	de	contante	waarde	

van	de	toegezegde	pensioenaanspraken:

2006
%

2005
%

2004
%

Disconteringsvoet	 4,60 4,10 4,50

Verwacht	rendement	op		
fondsbeleggingen

	
5,25

	
5,25

	
6,00

Salarisontwikkeling	 3,50 3,50 4,00

Indexatie	pensioen-	
aanspraken	

	
2,00

	
2,00

	
2,00

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.	De	feitelijke	salarisstijging	in	2006	was	

3,2%	(2005:	2,4%).	De	feitelijke	indexatie	van	de	pensioenaanspra-

ken	was	in	2006	1,7%	(2005:	1,3%).	

Samenstelling	fondsbeleggingen:	

2006
doel-	

stelling

2006
	

actueel

2005
	

actueel

Aandelen 30,00% 26,50% 26,40%

Vastgoed 5,00% 4,00% 3,50%

Schuldbewijzen 62,50% 64,00% 66,90%

Overig 2,50% 5,50% 3,20%

Waarde op 31/12 100,00% 100,00% 100,00%
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diverse opgebouwde verplichtingen     

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Afwikkeling	van	activiteiten	 4.125	 1.659	

Personeelslasten	 7.216	 7.728	

Provisie	voor	agenten	 3.678	 4.746	

Overige	 5.119	 5.026	

Totaal 20.138 19.159 

Verloop	van	de	voorzieningen	is	als	volgt:		 	 	

2006	
	

Afwikkeling	
van	

activiteiten

Personeels-
lasten	

Provisie
voor	

agenten

Overige		
	

€	1.000	 €	1.000	 €	1.000	 €	1.000 €	1.000	

Boekwaarde per 1/1 19.159 1.659 7.728 4.746 5.026 

Toevoegingen	aan	bestaande	voorzieningen 5.372	 2.791	 863	 –	 1.718	

Vrijval	van	voorzieningen	via	betalingen	 (2.611) (304) (933) (1.068) (306)

Vrijgevallen	bedragen		 (1.782) (21) (442) 0	 (1.319)

Boekwaarde per 31/12  20.138 4.125 7.216 3.678	 5.119

16  overige schulden 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Schulden	aan	financiële	instellingen	 150.000	 150.000	

Schulden	uit	directe	verzekering 93.963 105.854

Schulden	uit	herverzekering 23.295	 61.007	

Rente	en	huurverplichtingen		 6.646	 6.905	

Belastingverplichtingen		 30.630	 21.263	

Aan	Allianz	SE	verschuldigde	
bedragen		

	
–	

	
17.180	

Waarborgfonds	Motorverkeer		 12.563	 14.878	

Personeelslasten		 1.721	 7.924	

Pensioenlasten		 8.071	 10.080	

Schulden	uit	effectentransacties		 5.149	 4.166	

Te	beleggen	premies		 4.314	 7.486	

Overige		 63.214	 61.715	

Totaal  399.566 468.458

In	de	post	Schulden	aan	financiële	 instellingen	is	een	 lening	op-

genomen	ad	€	150	mln	(2005:	€	150	mln)	die	is	verschuldigd	aan	

een	Europees	syndicaat	van	banken.	De	rente	op	de	desbetreffende	

langlopende	verplichting	is	variabel	en	bedroeg	ultimo	3,8%	(2005:	

2,6%	)	De	opslag	is	afhankelijk	van	de	kredietwaardigheid	zoals	S&P	

toekent	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.

Schulden	uit	directe	verzekering	en	uit	herverzekering	vervallen	

binnen	een	jaar.	Van	de	resterende	onder	Overige	schulden	opge-

voerde	verplichtingen	vervalt		€	239.687	(2005:		€	79.203)	binnen	

een	jaar	en		€	42.621	(2005:		€	213.922)	over	meer	dan	een	jaar.	

Van	de	belastingverplichtingen	is	€	19.936	(2005:	€	12.311)	toe	

te	rekenen	aan	vennootschapsbelasting.			 	
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Toelichting	op	de	Geconsolideerde	
Winst-	en	Verliesrekening		

17   Verdiende premies (netto)

							Schade		 			Leven 		Totaal

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Geboekte	premies	(bruto):	 	 	 	

-	vanuit	directe	verzekering	 756.215	 868.007	 424.985	 381.224	 1.181.200	 1.249.231	

-	vanuit	aangenomen	herverzekering	 170.030	 61.839	 –	 –	 170.030	 61.839	

Totaal 926.245 929.846 424.985 381.224 1.351.230 1.311.070 

Afgegeven	herverzekeringspremies			 (118.377) (111.513) (11.864) (13.059) (130.241) (124.572)

geboekte premies (netto) 807.868 818.333 413.121 368.165 1.220.989 1.186.498

Verdiende	premies:	 	 	 	 	 	

-	vanuit	directe	verzekering	 799.192	 876.953	 424.985	 381.224	 1.224.177	 1.258.177	

-	vanuit	aangenomen	herverzekering	 131.113	 58.948	 –	 –	 131.113	 58.948	

Totaal 930.305 935.901 424.985 381.224 1.355.290 1.317.125 

Afgegeven	herverzekeringspremies	 (117.024) (113.111) (11.864) (13.059) (128.888) (126.170)

Verdiende premies (netto) 813.281 822.790 413.121 368.165 1.226.402 1.190.955

18    rente, dividend en soortgelijke 
baten

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Baten	uit:	 	 	

-		tot	einde	looptijd	aangehouden	
effecten	

	
37.385	

	
39.139	

-		voor	verkoop	beschikbare		
beleggingen	

	
83.768	

	
87.611	

-		netto	rentemarge	op	bancaire	
activiteiten

	
2.135	

	
2.250	

-	kredietverstrekking	en	leningen	 2.180	 1.231	

-		overige	rentedragende		
instrumenten	

	
2.523	

	
2.778	

127.991 133.009

Beleggingen	in	geassocieerde	
deelnemingen

	
3.950	

	
–	

Totaal 131.941 133.009

Dividendbaten	ad	€	18.753	(2005:	€	20.415)	maken	deel	uit	van	de	

voor	verkoop	beschikbare	beleggingen.		 	 	 	

19    overige beleggingsbaten 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Gerealiseerde	winst	op	voor		
verkoop	beschikbare	beleggingen	

	
51.532	

	
44.503

Gerealiseerde	verliezen	op	voor	
verkoop	beschikbare	beleggingen	

	
(6.506)	

	
(4.695)

Beleggingsbaten 45.026 39.808 
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20   provisie en beheervergoedingen (netto) 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Provisiebaten	en	ontvangen	beheervergoedingen	 37.034	 32.892	

Provisielasten	en	betaalde	beheervergoedingen	 (2.306) (2.255)

provisie en beheervergoedingen (netto) 34.728 30.637 

21   overige baten 

De	overige	baten	zijn	als	volgt	samengesteld:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Winsten	uit	vreemde	valuta	 1.605	 659	

Baten	uit	serviceactiviteiten 20.546	 20.483	
Baten	uit	overige	activa	 174	 124	

Overige		 2.724	 1.444	

Totaal 25.049 22.710 

22   Verzekeringstechnische lasten (netto)

De	verzekeringstechnische	lasten	in	Schadeverzekering	zijn	als	volgt	samengesteld:

Bruto	 Herverzekering 		Netto

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Schadeclaims:	 	 	 	

-	betaalde	schaden	 500.284	 546.289	 (20.213) (48.545) 480.071	 497.744	

-	mutatie	in	voorziening	te	betalen	schaden	 (8.237) (35.454) (7.144) 35.411	 (15.381) (43)

Totaal 492.047 510.835 (27.357) (13.134) 464.690 497.701

	

De	verzekeringstechnische	lasten	in	Levensverzekering	zijn	als	volgt	samengesteld:

		Bruto Herverzekering	 			Netto

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Uitkeringen	 274.178	 247.306	 (5.910) (5.029) 268.268	 242.277

Mutaties	in	voorziening	voor	levensverzekering:	

-	voorziening	levensverzekeringen 4.908	 36.884	 4.657	 (16.885) 9.565	 19.999	
Overige	mutaties	in	verband	met	financiële	activa		
en	passiva	voor	rekening	en	risico	van	polishouders

	
86.799	

	
64.037	

	
–	

	
–	

	
86.799	

	
64.037	

Totaal 365.885 348.227 (1.253) (21.914) 364.632 326.313
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23   rente- en soortgelijke lasten

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Rentelasten	met	betrekking	tot	
leningen	

	
4.871	

	
3.713	

Overige	rentelasten	 3.970	 2.664	

Totaal 8.841 6.377  

24    Bijzondere waarde- 
verminderingen beleggingen 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Voor	verkoop	beschikbare	beleg-
gingen	 	

	
2.992	

	
158	

Overig 34	 –	

Totaal 3.026 158

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

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Resultaat	op	derivaten	 (109) (18.428)
Baten	uit	handel	in	aandelen	 1.073	 2.349	

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

	
	

304.601	

	

558.464	
Lasten	uit	financiële	passiva	tegen	
reële	waarde	met	waardemutaties	
door	het	resultaat	

	
	

(304.601)

	
	

(558.464)

Totaal 964 (16.079)

Het	resultaat	op	derivaten	 is	 inclusief	een	negatief	resultaat	van	

€	3.981	(2005:	€	17.105)	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.
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26     acquisitiekosten en  
administratieve lasten 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Schadeverzekering	 248.963	 235.553	

Levensverzekering	 82.138	 79.879	

Vermogensbeheer	 8.507	 7.766	

Totaal 339.608 323.198 

Schadeverzekering Levensverzekering	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Acquisitiekosten:	 	 		 		
-	betalingen	 192.399	 184.718	 42.945	 45.323	

-		mutatie	in	geactiveerde		
acquisitiekosten	

	
202	

	
911	

	
913	

	
939	

Subtotaal 192.601 185.629 43.858 46.262 

Administratieve	lasten	 68.567	 62.081	 39.215	 34.639	

afsluitkosten verzekeringen 
(bruto) 

 
261.168 

 
247.710 

 
83.073 

 
80.901 

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

	
	

(13.036)

	
	

(13.038)

	
	

(2.200)

	
	

(2.059)
afsluitkosten verzekeringen 
(netto) 

 
248.132 

 
234.672 

 
80.873 

 
78.842 

Lasten	met	betrekking	tot	beheer	
beleggingen	

	
831	

	
881	

	
1.265	

	
1.037	

acquisitiekosten en  
administratieve lasten  

 
248.963

 
235.553 

 
82.138

 
79.879 

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	33.
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27    overige lasten 

De	overige	lasten	zijn	als	volgt	samengesteld:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Kosten	serviceactiviteiten 15.748	 16.536	

Kosten	met	betrekking	tot		
Waarborgfonds	Motorverkeer

	
10.449	

	
14.016	

Afschrijving	en	bijzondere		
waardeverminderingen	overige	
immateriële	activa

	
	

779	

	
	

1.124	
Valutaverliezen 2.063	 1.212	

Overige	 3.689	 2.237	

Totaal 32.728 35.125

28    Belastingen 

De	belastingen	van	de	Groep	zijn	als	volgt	samengesteld:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Lopende	belastingen	 (62.452) (62.482)

Uitgestelde	belastingen	 (12.369) 5.721	

Totaal (74.821) (56.761)

De	actuele	belastinglast	voor	het	verslagjaar	bevat	een	verlies	ad	

€	1.914	(2005:	winst	€	5.146)	met	betrekking	tot	voorgaande	pe-

riodes.	 	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	uitgestelde	belastinglast	geleid	ad	€	731	

(2005:	belastingbate	€	418).	

Uitgestelde	belastingen	worden	opgenomen	indien	wordt	ver-

wacht	dat	het	verschil	 in	de	toekomst	ongedaan	wordt	gemaakt.	

Uitgestelde	belastingen	op	voorwaarts	gecompenseerde	verliezen	

worden	als	actiefpost	geboekt	voor	zover	er	voldoende	realiseer-

bare,	toekomstige	belastbare	winst	voorhanden	is.	

De	geboekte	belastinglast	voor	2006	bedraagt	€	648	meer	(2005:	

€	10.398	minder)	dan	de	verwachte	belastinglast.	In	onderstaande	

tabel	wordt	de	aansluiting	tussen	de	verwachte	belastinglast	en	de	

effectief	geboekte	belastinglast	nader	uitgewerkt:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Verwacht	belastingtarief	in	%	 29,6% 31,5%

Verwachte	belastinglast	 74.173	 67.159	

Van	belasting	vrijgestelde		
opbrengsten	

	
(1.128) (5.374)

Invloed	van	fiscale		winsten/	
verliezen

	
141	 (655)

Wijziging	in	belastingtarief	 (731) 418	

In	voorgaande	jaren	te	weinig/	
te	veel	voorzien		

	
1.914	

	
(5.146)

Overige	belastingafdrachten		 452	 359	

lopende belastinglast 74.821 56.761 

effectief belastingtarief  29,9% 26,8%

De	uitgestelde	belastingvorderingen	en	-verplichtingen	bestaan	uit	

de	volgende	posten:		

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Uitgestelde belastingvorderingen 	

Voorwaarts	gecompenseerd		
fiscaal	verlies	

	
3.055	

	
3.940	

Verzekeringstechnische		
voorzieningen	

	
9.043	 11.622	

Pensioenen	en	soortgelijke		
voorzieningen

	
13.815	 17.569	

Geactiveerde	acquisitiekosten	 19.768	 13.047	

Overige	vorderingen	 3.204	 5.157	

Totaal 48.885 51.335 

Uitgestelde belastingverplichtingen 

Beleggingen	 (80.386) (109.928)

Overige	schulden	 (35.278) (32.232)

Totaal (115.664) (142.160)

netto uitgestelde belasting- 
verplichtingen  

 
(66.779)

 
(90.825)

	

De	rechtstreeks	naar	het	vermogen	geboekte	uitgestelde	belastin-

gen	bedroegen	€	29.433	(2005:	€	21.121).	Deze	post	heeft	betrek-

king	op	ongerealiseerde	winsten/verliezen	op	beleggingen.		
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29   risicomanagement

Het doel van ons risicomanagement is het beschermen van de kapi-

taalpositie en de ondersteuning van ons management.

risicobeheersing structuur
Het	primaire	doel	van	het	door	Allianz	Nederland	opgestelde	risico-

management	framework	is	het	waarborgen	van	het	bereiken	van	

onze	ambities	en	financiële	prestaties.	De	term	‘Risicomanagement’	

omvat	de	identificatie,	meting,	analyse,	monitoren,	rapporteren	en	

beheersing	van	risico’s	om	zodoende	de	financiële	positie	te	be-

schermen	en	op	duurzame	wijze	economische	waarde	te	creëren.	

Het	 Risk	 Committee	 heeft	 een	 centrale	 positie	 in	 het	 risicoma-

nagement	framework.	Dit	comité	bestaat	enkel	uit	 leden	van	de	

Allianz	Nederland	Groepsdirectie	en	wordt	voorgezeten	door	de	

Chief	Risk	Officer.	De	belangrijkste	functies	zijn	het	bevorderen	van	

het	risicobewustzijn	van	de	organisatie	en	de	verbetering	van	het	

risicobeheersingproces.	Daarnaast	is	het	comité	verantwoordelijk	

voor	het	voorzien	van	risicogerelateerde	informatie	aan	de	Groeps-

directie,	het	bepalen	van	risicolimieten	alsook	voor	het	doen	van	

aanbevelingen	en	de	coördinatie	van	maatregelen	om	het	gelopen	

risico	te	verminderen.

De	afdeling	Risk	Controlling	rapporteert	aan	de	Chief	Risk	Officer	en	

is	verantwoordelijk	voor	risicobeheersing	en	voor	de	ondersteuning	

van	het	Risk	Committee	in	alle	risicogerelateerde	onderwerpen.

Risicobeleid
Allianz	Group	heeft	wereldwijd	‘Minimum	Standards’	gedefinieerd	

voor	het	 interne	risicomanagement	framework	van	alle	dochter-

maatschappijen.	Deze	‘Minimum	Standards’	vormen	een	basis	voor	

het	risicobeleid	en	voor	de	limieten.	Deze	worden	op	een	systema-

tische	wijze	regelmatig	herzien.	

risicokapitaal
Risicokapitaal	en	Economic	Value	Added	zijn	belangrijke	variabelen	

in	het	controlling	proces.	Het	risicokapitaal	dient	als	buffer	tegen	

onverwachte	verliezen.	Het	interne	Value-at-Risk	risicomodel	schat	

meetbare	risico’s	met	een	zekere	waarschijnlijkheid,	een	gedefini-

eerd	betrouwbaarheidsinterval	en	binnen	een	bepaald	tijdsbestek.	

Met	ons	risicokapitaal	model	kunnen	wij	risico’s	nauwkeuriger	eva-

lueren	en	de	kapitaalallocatie	binnen	Allianz	Nederland	optimalise-

ren.	Het	vereiste	kapitaal	voldoet	aan	de	eisen	gesteld	door	Standard	

&	Poor’s	voor	een	A-rating.	Dit	is	conform	ons	risicoprofiel,	waarin	

wordt	gesteld	dat	Allianz	Nederland	moet	voldoen	aan	de	eisen	voor	

een	S&P	A-rating.

Risico’s
In	ons	risicomanagement	framework	onderscheiden	we	een	aantal	

risico’s.	De	belangrijkste	risico’s	worden	hieronder	beschreven.	

Levensverzekeringen
Allianz	Nederland	biedt	een	breed	scala	aan	levensverzekeringen.	

Een	groot	gedeelte	hiervan	is	unit-linked,	waarbij	het	beleggings-

risico	wordt	gedragen	door	de	polishouders.	Risico’s	specifiek	ge-

relateerd	 aan	 het	 levensverzekeringsbedrijf	 zijn	 het	 gevolg	 van	

ongunstige	ontwikkelingen	in	sterfte-	en	arbeidsongeschiktheids-

cijfers.	Speciale	modelleringstechnieken	voor	de	bepaling	van	pre-

mies,	acceptatiebeleid	en	de	technische	voorzieningen	zijn	de	be-

langrijkste	beheersmaatregelen	voor	levensrisico’s.	Bij	het	bepalen	

van	de	aan	te	houden	voorzieningen	maakt	Allianz	Nederland	ge-

bruik	van	sterftetafels.	Deze	zijn	gebaseerd	op	branchestatistieken,	

aangepast	 voor	 prudente	 aannames	 aangaande	 ontwikkelingen	

in	sterftecijfers.	De	toereikendheid	van	de	aangehouden	reserves	

wordt	jaarlijks	getoetst	met	gebruik	van	een	Liability	Adequacy	Test.	

Een	gedeelte	van	de	levensverzekeringsrisico’s	wordt	herverzekerd.	

De	laagste	S&P	credit	rating	van	de	herverzekeraars	is	A+.	Daarnaast	

worden	de	risico’s	beheerst	als	onderdeel	van	de	controle	cyclus	van	

Allianz	Nederland.

Schadeverzekeringen
Bij	schadeverzekeringen	onderscheiden	wij	premierisico	en	reserve-

risico.

Premierisico	ontstaat	als	de	verdeling	van	verliezen	anders	is	dan	

was	aangenomen	in	het	bepalen	van	de	verzekeringspremies.	De	

verschillen	kunnen	ontstaan	door	slechte	data	en/of	onverwachte	

trendveranderingen.	Premierisico	wordt	beheerst	met	behulp	van	

kwantitatieve	modellen,	productontwikkelingseisen	en	acceptatie-

beleid.	Het	maximale	verzekeringstechnische	risico	wordt	beperkt	

door	 uitsluiting,	 dekkingslimieten	 en	 herverzekering.	 Ieder	 jaar	

wordt	de	herverzekering	afgestemd	op	de	‘risk	appetite’	van	Allianz	

Nederland.	De	herverzekeringsdekking	wordt	vormgegeven	op	ba-

sis	van	de	uitkomsten	van	risicoanalyses	van	de	diverse	portefeuil-

les.	Daarbij	wordt	gekeken	naar	het	effect	van	herverzekering	op	de	

aanwezige	solvabiliteit,	het	gewenste	rendement	en	de	winstge-

vendheid.	Natuurrampen	zoals	zware	stormen	en	hagel	vormen	een	

specifieke	uitdaging	voor	het	risicomanagement.	Om	dit	soort	risi-

co’s	te	beheersen,	maken	wij	gebruik	van	modelleringstechnieken,	

waarbij	informatie	over	de	portefeuille	gecombineerd	wordt	met	

gesimuleerde	natuurrampscenario’s	om	zodoende	de	potentiële	

schade	te	kunnen	schatten.	Aangezien	Allianz	Nederland	niet	het	

gehele	risico	wil	lopen,	is	het	risico	herverzekerd	voor	de	gevolgen	

van	bijvoorbeeld	natuurrampen.	De	herverzekering	dekt	een	ma-

terieel	gedeelte	van	de	totale	exposure.	Het	risico	van	terrorisme	is	

herverzekerd	via	de	Nederlandse	Herverzekeringsmaatschappij	voor	

Terrorismeschaden	(NHT).
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Reserverisico	wordt	beheerst	door	continu	de	ontwikkeling	in	de	

voorziening	 voor	 openstaande	 schaden	 te	 monitoren.	 Allianz	

	Nederland	heeft	een	Loss	Reserve	Committee	aangesteld	die	op	

kwartaalbasis	de	schadevoorzieningen	op	IFRS-basis	vaststelt.	Dit	

orgaan	komt	elk	kwartaal	bijeen	om	trends	en	relevante	informa-

tie	omtrent	de	schadevoorzieningen	te	beoordelen.	Een	belangrijk	

punt	op	de	agenda	zijn	de	uitkomsten	van	de	toereikendheidstoets	

van	de	voorzieningen	voor	verplichtingen	uit	verzekeringscontrac-

ten,	die	wordt	uitgevoerd	door	het	actuariaat.	

Bij	de	meeste	producten	vindt	de	afwikkeling	van	schaden	in	een	

kort	tijdsbestek	plaats.	Bij	onder	andere	Auto-,	 	WA-	en	Aanspra-

kelijkheidsverzekeringen	kan	sprake	zijn	van	een	afwikkeling	op	

lange	termijn	en	staat	de	voorziening	bloot	aan	inflatierisico	en	wij-

zigingen	in	wetgeving.	Het	inflatierisico	wordt	op	periodieke	basis	

bewaakt,	waarbij	gebruik	wordt	gemaakt	van	actuariële	toereikend-

heidstoetsen	voor	de	verzekeringsverplichtingen.	Bij	wetswijzigin-

gen	die	impact	hebben	op	de	hoogte	van	de	te	betalen	schaden,	zal	

de	schadeafdeling	de	inschatting	van	de	schadeomvang	op	‘post-

voor-post’	basis	aanpassen.

Kredietrisico
Kredietrisico	is	het	risico	dat	een	tegenpartij	of	debiteur	niet	aan	zijn	

betalingsverplichtingen	kan	voldoen.	De	belangrijkste	categorieën	

waarin	Allianz	Nederland	kredietrisico	loopt	zijn:

•	leningen;

•	deposito’s	bij	commerciële	instellingen;

•	investeringen	in	staats-	en	bedrijfsobligaties;

•	herverzekeringsclaims.

Om	 het	 kredietrisico	 te	 beheersen,	 heeft	 Allianz	 Nederland	 een	

aantal	 richtlijnen	 opgesteld	 met	 duidelijke	 limieten.	 Aangaande	

het	beheer	van	uitstaande	leningen,	raamt	Allianz	Nederland	het	

vermogen	van	de	tegenpartij	om	aan	de	betalingsverplichtingen	

te	voldoen.	Daarnaast	hanteert	Allianz	Nederland	een	limiet	voor	

investeringen	 boven	 een	 intern	 gestelde	 grens.	 Op	 dit	 moment	

heeft	Allianz	Nederland	een	exposure	van	één	investering	boven	

deze	grens.	Het	hieruit	volgende	kredietrisico	wordt	beheerst	met	

behulp	van	Credit	Default	Swaps	(CDS).	De	S&P	rating	van	de	CDS	

tegenpartijen	is	niet	lager	dan	A-.

Voor	wat	betreft	het	kredietrisico	dat	Allianz	Nederland	loopt	als	

gevolg	van	het	aanhouden	van	deposito’s	bij	commerciële	instel-

lingen	zijn	er	duidelijke	limieten.	Daarnaast	worden	deze	deposito’s	

geplaatst	bij	een	klein	aantal	betrouwbare	tegenpartijen.

Allianz	Nederland	hanteert	het	algemene	beleid	dat	er	niet	geïnves-

teerd	mag	worden	in	obligaties	met	een	rating	lager	dan	de	gestelde	

limiet.	Bedrijfsobligaties	mogen	geen	lagere	S&P	rating	hebben	dan	

AA-;	de	rating	van	een	staatsobligatie	mag	niet	lager	zijn	dan	A.	

Bovenstaande	 tabel	 geeft	 de	 exposure	 van	 de	 obligatiepor-

tefeuille	naar	verschillende	 risicoklassen	weer	per	31	december	

2006.	AAA	is	de	hoogst	mogelijke	rating;	een	rating	lager	dan	BBB	

wordt	beschouwd	als	‘non-investment	grade’.	Bovenstaande	tabel	

is	exclusief	de	unit-linked	beleggingen	omdat	hier	het	risico	wordt	

gedragen	door	de	polishouder.

Herverzekeringscontracten	herbergen	ook	een	kredietrisico	voor	

	Allianz	Nederland.	Om	dit	risico	te	beheersen,	wordt	de	kredietwaar-

digheid	van	de	tegenpartij	vooraf	beoordeeld	en	achteraf	regelma-

tig	gemonitored.	Het	algemene	beleid	van	Allianz	Nederland	is	om	

alleen	herverzekeringscontracten	aan	te	gaan	met	partijen	die	een	

S&P	van	A	of	hoger	hebben.

•	Marktrisico

Marktrisico	is	het	risico	dat	de	resultaten	en	het	eigen	vermogen	

worden	geraakt	als	gevolg	van	negatieve	veranderingen	in	aandelen	

en/of	rentestanden.	Binnen	Allianz	Nederland	worden	vier	vormen	

van	marktrisico	onderkend.	Voor	de	beheersing	en	het	monitoren	

van	de	belangrijkste	soorten	marktrisico	heeft	Allianz	Nederland	een	

risicobeleid	en	procedures	geformuleerd.

•	Renterisico

Renterisico	 is	het	risico	dat	het	resultaat	en	het	eigen	vermogen	

negatief	 worden	 beïnvloed	 door	 een	 wijziging	 in	 de	 rentevoet.		
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(in	mln	€) rating Vastrentende Beleggingen

AAA AA+ AA AA- A+ A A-

BBB	of	
lager/	
geen	

rating

Totaal

Levenportefeuille 256 26 7 10 18 7 1 0 325

Schadeportefeuille 982 20 5 83 61 10 0 0 1.161

Asset	Management	portefeuille 232 3 3 9 6 2 2 0 257

Totale Beleggingen 1.470 49 15 102 85 19 3 0 1.743
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Een	belangrijke	parameter	in	de	beheersing	van	het	renterisico	is	de	

duration.	Het	ALM-risico	voor	de	traditionele	levenportefeuille	wordt	

beheerst	door	het	Asset-Liability	Committee	van	Allianz	Nederland	

Levensverzekering.	Door	middel	van	verdiscontering	van	verwachte	

toekomstige	kasstromen	wordt	maandelijks	de	contante	waarde	van	

vastrentende	beleggingen	en	verzekeringsverplichtingen	gemo-

nitored.	De	te	volgen	strategie	is	om	de		looptijden	van	de	beleg-

gingen	en	de	verplichtingen	in	de	traditionele	levenportefeuille	te	

koppelen.	In	onderstaande	tabel	worden	de	looptijden	en	contante	

waarden	van	de	beleggingen	en	verplichtingen	weergegeven.

       looptijd (in jaren)         Contante waarde

	
Beleg-	

gingen

Verzeke-
ringsver-

plichtingen

	
Beleg-	

gingen

Verzeke-
ringsver-

plichtingen

Traditionale	
levens-	
verzekeringen

	
	

5,40

	
	

5,99

	
	

323

	
	

321	
	

In	onderstaande	tabel	wordt	het	effect	van	een	parallelle	verschui-

ving	in	de	rentecurve	op	het	eigen	vermogen	van	Allianz	Nederland	

weergegeven.

eigen  
vermogen,

exclusief 
hedge

eigen  
vermogen, 

inclusief 
 hedge

 
 

aanwezige 
solvabiliteit

Rente							+100	
punten				basis

	
–	�	68	mln

	
–	�	66	mln

	
–	9%

Rente						–	100	
punten				basis

	
+	�	68	mln

	
+	�	66	mln

	
+	9%

	

De	cliënten	van	Allianz	Nederland	Levensverzekering	hebben	de	

mogelijkheid	om	unit-linked	contracten	af	te	sluiten,	met	een	gega-

randeerd	rendement	dan	wel	met	een	gegarandeerd	eindkapitaal.	

De	verzekeringscontracten	met	een	gegarandeerd	rendement	wor-

den	gedekt	door	een	derde	partij	en	herbergen	geen	garantierisico	

voor	Allianz	Nederland.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	contracten	met	

een	gegarandeerd	eindkapitaal.	De	verplichtingen	die	hieruit	volgen	

worden	nauwkeurig	gemonitored	en	voorzieningen	zijn	getroffen	

voor	onvoorziene	gebeurtenissen.

De	vastrentende	portefeuille	die	wordt	aangehouden	door	Allianz	

Nederland	Asset	Management	als	tegenhanger	van	de	deposito’s	op	

de	renterekeningen,	vormt	ook	een	renterisico	voor	de	organisatie.	

Om	dit	renterisico	in	te	dekken,	worden	bond-futures	aangehou-

den	om	zodoende	de	looptijden	te	beheersen.	Doel	hiervan	is	het	

verminderen	van	de	gevoeligheid	van	de	vastrentende	beleggin-

gen	voor	veranderingen	in	de	rentecurve.	Deze	future	contracten	

worden	gewaardeerd	op	de	huidige	marktprijs	en	worden	dagelijks	

vereffend.

•	Aandelenrisico

Het	 risico	 op	 veranderingen	 in	 de	 marktwaarde	 van	 aandelen-

beleggingen	wordt	het	aandelenrisico	genoemd.	Om	dit	risico	te	

beheersen	 en	 de	 portefeuille	 gediversificeerd	 te	 houden,	 heeft	

	Allianz	Nederland	een	aantal	beleggingsmandaten	gedefinieerd.		

Deze	mandaten	geven	minimale	eisen	waaraan	de	beleggingen	

moeten	voldoen.	

Een	deel	van	het	aandelenrisico	in	de	portefeuille	wordt	veroorzaakt	

door	het	grote	aandelenbelang	 in	een	klein	aantal	bedrijven.	Dit	

concentratierisico	wordt	gedeeltelijk	gehedged	door	een	forward	

sale	en	door	een	price	return	swap.	Met	de	forward	sale	wordt	de	

prijs	vastgesteld	waarop	een	deel	van	de	aandelen	wordt	verkocht.	

Met	de	price	return	swap	wordt	een	deel	van	onze	exposure	in	een	

klein	aantal	bedrijven	ingewisseld	voor	de	exposure	naar	een	gedi-

versificeerde	Europese	aandelenindex.	Doel	is	het	belang	van	het	

kleine	aantal	bedrijven	te	verminderen	en	dus	het	concentratierisico	

te	verminderen.

Aan	 het	 einde	 van	 elk	 kwartaal	 voert	 Allianz	 Nederland	 gevoe-

ligheidsanalyses	uit	om	het	effect	van	prijsveranderingen	van	de	

aandelen	op	het	eigen	vermogen	te	meten.	Onderstaande	tabel	

geeft	de	resultaten	weer	voor	de	gevoeligheid	voor	een	wijziging	in	

de		aandelenkoersen	per	ultimo	december	2006.

eigen  
vermogen

aanwezige 
solvabiliteit

Aandelen	+	30% +	�	121		mln +	15%

Aandelen	–	30% –	�	121		mln –	15%

•	Concentratierisico

Concentratierisico	verwijst	naar	de	spreiding	van	de	portefeuille	

over	één	of	meerdere	variabelen.	Regio’s,	sectoren,	kredietwaardig-

heid,	volume,	type,	hoeveelheid	en	industrie	zijn	allemaal	voorbeel-

den	van	mogelijke	variabelen.	Om	het	concentratierisico	te	beheren,	

heeft	Allianz	Nederland	mandaten	opgesteld	voor	elke	portefeuille.	

Deze	mandaten	geven	bijvoorbeeld	de	minimale	kredietwaardig-

heid	of	maximale	exposure	naar	landen	en/of	effectentypes.	Zowel	

de	backoffice	als	de	afdeling	Risk	Controlling	voeren	regelmatig	

mandatencontroles	uit.	De	backoffice	doet	dit	ten	tijde	van	de	trans-

actie,	de	afdeling	Risk	Controlling	door	middel	van	het	Risk	Report	

naar	het	Risk	Committee.	
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De	 exposure	 naar	 de	 verschillende	 kredietwaardigheden	 wordt	

weergegeven	in	de	tabel	onder	het	kopje	kredietrisico.	De	exposure	

van	de	totale	aandelenportefeuille	wordt	hieronder	weergegeven.

•	Valutarisico

Valutarisico	is	het	risico	dat	het	resultaat	en	het	eigen	vermogen	

worden	beïnvloed	door	wijzigingen	in	valuta	wisselkoersen.	Gezien	

het	feit	dat	Allianz	Nederland	geen	belang	heeft	 in	buitenlandse	

valuta,	wordt	dit	risico	niet	materieel	geacht.

•	Vastgoedrisico

Het	vastgoedrisico	behelst	de	kans	op	schommelingen	in	de	markt-

waarde	van	vastgoed.	Gedurende	het	jaar	2006	heeft	Allianz	Neder-

land	de	grootste	vastgoedbelegging	verkocht	door	middel	van	een	

sale-and-lease	back	constructie.	De	resterende	vastgoedbelegging	

in	eigen	beheer	is	het	gebouw	van	London	Verzekeringen	in	Amster-

dam.	Het	vastgoedrisico	wordt	dan	ook	gezien	als	niet	materieel.

liquiditeitsrisico
Het	 liquiditeitsrisico	 wordt	 beschreven	 als	 het	 risico	 dat	 Allianz	

Nederland	de	financiële	verplichtingen	niet	kan	nakomen	op	het	

moment	 dat	 naleving	 vereist	 is.	 Allianz	 Nederland	 probeert	 op	

verschillende	manieren	het	liquiditeitsrisico	te	beheersen.	Allianz	

Nederland	 heeft	 toegang	 tot	 kredietfaciliteiten	 om	 onvoorziene	

omstandigheden	het	hoofd	te	kunnen	bieden.	Daarnaast	hanteert	

Allianz	Nederland	een	interne	richtlijn	die	erin	voorziet	dat	alleen	

die	activa	mogen	worden	aangehouden	waarvoor	een	liquide	markt	

bestaat.	Indien	nodig	kunnen	deze	activa	worden	verkocht	om	op	

korte	termijn	aan	liquiditeitseisen	te	voldoen.

operationeel risico
Operationeel	risico	is	het	risico	dat	ontstaat	als	gevolg	van	menselijk	

falen,	het	falen	van	processen	en	systemen	en	van	eenmalige	eve-

nementen	zoals	fraude,	IT-storingen	en	procesvoeringen.	Verder	

worden	ook	het	incorrecte	gebruik	van	vertrouwelijke	informatie,	

beveiligingkwesties,	het	risico	op	non-compliance	en	reputatierisico	

onder	het	kopje	‘operationeel	risico’	geschaard.	Een	belangrijk	deel	

van	het	operationele	risico	betreft	het	risico	van	non-compliance.	

Compliance	 risico	 omvat	 onder	 andere	 het	 witwassen	 van	 geld,	

klokkenluiderszaken,	criminele	veroordelingen	en	rechtszaken	die	

afwijken	van		de	rechtszaken	aangaande	de	normale	business.	

Het	lijnmanagement	van	de	verschillende	business	units	is	in	eer-

ste	instantie	verantwoordelijk	voor	de	identificatie,	beheersing	en	

het	monitoren	van	het	operationele	risico.	Allianz	Nederland	als	

geheel	tracht	het	operationele	risico	te	beperken	door	middel	van	

een	reeks	van	technische	en	organisatorische	maatregelen.	De	in-

terne	gedragscode	bepaalt	dat	alle	werknemers	zich	onthouden	van	

discriminatie	en	intimidatie	van	collega’s	en	klanten,	zich	eerlijk	en	

integer	 gedragen	 en	 vertrouwelijke	 informatie	 juist	 verwerken.	

Daarnaast	 is	een	aparte	gedragscode	opgesteld	voor	het	gebruik	

van	werkstations,	internet	en	e-mail.	Verder	heeft	Allianz	Nederland	

een	aantal	verzekeringen,	waaronder	een	bestuurdersaansprake-

lijkheidsverzekering,	afgesloten	om	de	organisatie	te	beschermen	

tegen	financiële	consequenties	van	onzekere	gebeurtenissen.	An-

dere	organisatorische	maatregelen	zijn	bijvoorbeeld	de	interne	en	

externe	SOx-audits,	de	klokkenluidersregeling	en	de	interne	Audit	

rapportages	van	het	Audit	Committee.	Voorbeelden	van	technische	

maatregelen	zijn	onder	andere	een	uitgebreid	systeem	van	interne	

controles	en	beveiligingssystemen.	De	effectiviteit	van	de	maatre-

Aandelen

0,3%

0,6%
11,0%

1,4%

12,6%

0,1%

0,5%

1,5%

66,3%

3,1%

0,7%

1,9%

10,1%

Oostenrijk België
Duitsland Finland
Frankrijk Groot-Brittannië
Ierland Italië
Nederland Overig
Portugal Spanje
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gelen	wordt	elk	kwartaal	getoetst	en	gerapporteerd	aan	het	Risk	

Committee.	Het	operationele	risico	wordt	beheerst	door	de	ontwik-

keling	van	noodplannen,	de	aanvaarding	van	additionele	controles	

en,	indien	nodig,	de	herziening	van	bestaande	processen.	Behalve	

de	interne	Audit	rapportages,	rapporteert	de	Compliance	Officer	elk	

kwartaal	aan	het	Risk	Committee	over	dit	risico.

	

30   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	

Noot	29	wordt	nader	ingegaan	op	de	afgedekte	risico’s	en	de	syste-

men	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.	

Het	afwikkelingsrisico	is	vrijwel	uitgesloten	in	geval	van	op	de	beurs	

verhandelde	producten	die	zijn	gestandaardiseerd.	Daarentegen	

kleeft	aan	op	de	parallelmarkt	afzonderlijk	verhandelde	producten	

een	theoretisch	kredietrisico	ter	waarde	van	de	positieve	marktwaar-

den.	Met	het	oog	daarop	wordt	de	kredietwaardigheid	van	weder-

partijen	ten	aanzien	van	op	de	parallelmarkt	verhandelde	derivaten	

door	Allianz	Nederland	Groep	nauwlettend	in	het	oog	gehouden	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	opgenomen	onder	voor	

handelsdoeleinden	aangehouden	financiële	activa	of	passiva.	Uit	

waardering	tegen	reële	waarde	voortvloeiende	winsten	of	verlie-

zen	worden	onder	handelsbaten	verantwoord	(Noot	25).	

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.	

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

	

	 	 	 	 	 	 	 	

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

Vervaldatum	per	31/12/2006	 2006 2005

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		

	
	

(8)

	
	

–	

	
	

–	

	
	

75.000	

	
	

–	

	
	

(8)

	
	

100.000	

	
	

–	

	
	

(100)
Aandelen-/Index-	
contracten	

	
16	

	
–	

	
–	

	
180.000	

	
113	

	
(97)

	
395.000	

	
1.813	

	
(7.090)

Credit	default	swap,	
OTC

	
–	

	
(1.121)

	
(1.099)

	
315.000	

	
–	

	
(2.220)

	
325.000	

	
–	

	
(2.361)

Totaal 8 (1.121) (1.099) 570.000 113 (2.325) 820.000 1.813 (9.551)
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31   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:	

geldmiddelen en kasequivalenten
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	 bepaald	 op	 basis	 van	 waarderingen	 door	

onafhankelijke	gegevensleveranciers.	De	reële	waarde	van	aandelen	

is	gebaseerd	op	de	desbetreffende	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	

gewaardeerd	 aan	 de	 hand	 van	 de	 reële-waardemethode	 en	

gebaseerd	op	officieel	genoteerde	marktkoersen.	Bij	het	waarderen	

van	 op	 de	 parallelmarkt	 verhandelde	 derivaten	 wordt	 gebruik	

gemaakt	van	waarderingsmodellen	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	vertegenwoordigt	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.	

32    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	2006	

€	49,0	mln	(2005:	€	32,7	mln).	Per	31	december	2006	waren	de	

	toekomstige	minimale	leasebetalingen	uit	hoofde	van	niet-opzeg-

bare	operationele	leasecontracten	als	volgt:

€	1.000
2007 8.897	
2008 7.616	
2009 6.881	
2010 3.159	
2011 2.415	
>	5	jaar 9.509	

Totaal 38.477

Ultimo	2006	zijn	garanties	verstrekt	tot	een	bedrag	van	€	14,5	mln	

(2005:	€	18,1	mln),	waarvan	€	6,1	mln	(2005:	€	6,2	mln)	betrekking	

heeft	op	de	deelname	aan	de	terrorismepool.	
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33   personeelsgegevens  
       
Ultimo	2006	waren	bij	Allianz	Nederland	in	totaal	1.476	werknemers	

in	dienst	(2005:	1.542).	

personeelslasten 

Boekjaren	per	31/12 2006
€	1.000

2005
€	1.000

Salarissen	en	lonen	 69.684	 70.752	

Sociale	verzekeringsbijdragen	
en	ondersteuning	personeel	

	
7.591	

	
7.330	

Lasten	ten	behoeve	van	pensioen	
en	overige	uitkeringen	na		
uitdiensttreding	

	
	

15.635	

	
	

16.927	

Totaal 92.910 95.009

In	de	pensioenlast	2006	is	een	bedrag	€	1,9	mln	begrepen	dat	be-

trekking	heeft	op	een	toegezegde	bijdrage	regeling	welke	vanaf	

2006	in	werking	is	getreden.

34   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	SE	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	2006	in	het	kader	

van	bovengenoemde	regelingen	3.183	aandelen	aan	werknemers	

verkocht	(2005:	2.949).	Het	verschil	tussen	de	uitoefenkoers	en	de	

marktprijs	van	aandelen	Allianz	in	2006	ad	€	26,20	(2005:	€	20,70)	

is	als	onderdeel	van	de	honoreringslasten	geboekt.	

Stock appreciation rights (Sar) regeling
Door	Allianz	SE	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	SE	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	2006	geldende	richtkoers	(€	132,41)	is	de	gemiddelde	

slotkoers	van	het	aandeel	Allianz	SE	gedurende	de	eerste	tien	

werkdagen	na	3	mei	2006,	zijnde	de	datum	waarop	de	Algemene	

Jaarvergadering	van	Allianz	SE	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	SE	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:

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	

Mei	06 2	 132	 10.315	 –	 10.315

De	reële	waarde	per	de	datum	van	toekenning	van	de	in	2006	toe-

gezegde	‘stock	appreciation	rights’	bedroeg	€	387	(2005:	€	434)	

op	basis	van	standaardwaarderingsmethodes	(de	methode	Black-

Scholes	of	binomiale	methode).

Per	31	december	2006	bedroeg	de	waarde	van	de	uitstaande	

‘stock	appreciation	rights’	uit	hoofde	van	de	SAR-regeling	€	4.118	

(2005:	€	2.448).

Door	Allianz	Nederland	zijn	callopties	op	aandelen	Allianz	SE	

aangegaan	ter	afdekking	van	de	toekomstige	verplichtingen	in	het	

kader	van	de	SAR-regeling.	Per	31	december	2006	bedroeg	de	totale	

waarde	van	de	callopties	Allianz	SE	€	2.526	(2005:	€	1.472).	
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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	SE	de	richtkoers	van	de	SAR-regeling	te	boven	

gaat.	De	totale	honoreringslast	wordt	over	de	wachtperiode	van	

twee	jaar	opgebouwd.	Over	2006	bedroeg	de	totale	honorerings-

last	in	verband	met	de	uitstaande	‘stock	appreciation	rights’	€	1.718	

(2005:	1.028).	

Rekening	houdend	met	de	vervallen	termijnen	binnen	de	wacht-

periode,	is	er	ultimo	2006	onder	overige	voorzieningen,	een	voor-

ziening	getroffen	van	€	3.506	(2005:	€	1.788).

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:		

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	 10.350	 –	

Oktober	01 2	 46,97 17.595	 3.105	 11.385	 3.105	

September	02 2	 33,25 18.041	 1.641	 11.312	 5.088	

Oktober	03 1	 42,12 21.263	 1.000	 –	 20.263	

Oktober	04 1	 50,86 22.275	 1.000	 –	 21.275	

Oktober	05 1	 78,24 27.000	 1.250	 –	 25.750	

Oktober	06 1	 103,45 22.400	 1.000	 –	 21.400

De	toegezegde	opties	in	2006	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	overlij-

den	of	arbeidsongeschiktheid,	kunnen	opties	het	eerste	jaar	of	tot		

17	oktober	2007	niet	worden	uitgeoefend.	

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	 2006	 bedroeg	 de	 totale	

honoreringslast	in	verband	met	de	uitstaande	waardevermeerde-

ringsrechten	€	292	(2005:	€	317).	

Beloning groepsdirectie 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Werknemersuitkering	op	korte	
termijn	

	
1.649	 1.535	

Lasten	ten	aanzien	van		
pensioenen	en	andere	uitkeringen	
na	uitdiensttreding	

	
	

151	 162	
Beloning	op	basis	van	aandelen	 679	 634	

Totale beloning  2.479  2.331 
 

De	groepsdirectie	bestond	per	31	december	2006	uit	vijf	leden	

(2005:	vijf	leden).	De	beloningsgegevens	hebben	betrekking	op	de	

ultimo	boekjaar	werkzame	leden	van	de	groepsdirectie.	

		 	 	 	

pensioenen en soortgelijke uitkeringen 
Door	Allianz	Nederland	is	€	183	(2005:	€	182)	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	2006	€	6.680	

(2005:	€	7.426).	

       
Beloning raad van commissarissen
In	fiscaal	jaar	2006	bedroeg	de	beloning	voor	de	raad	van	commis-

sarissen	€	67	(2005:	€	50).	Deze	raad	bestaat	uit	vijf	leden.	 	
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35     Transacties met verbonden  
partijen

In	het	kader	van	zijn	gewone	bedrijfsvoering	sluit	Allianz	Nederland	

Groep	diverse	transacties	met	verbonden	partijen.	Partijen	worden	

als	verbonden	partij	beschouwd	wanneer	één	partij	bij	de	besluit-

vorming	over	financiële	of	operationele	kwesties	zeggenschap	of	

invloed	van	betekenis	kan	uitoefenen	over	de	andere	partij.	Trans-

acties	met	verbonden	partijen	hebben	plaatsgevonden	tegen	markt-

conforme	voorwaarden.	De	belangrijkste	transacties	met	verbonden	

partijen	hebben	betrekking	op	herverzekeringstransacties	met	AGF	

SA	Frankrijk	en	Allianz	SE	Duitsland.	

Transacties	met	bestuurders	(groepsdirectie	en	raad	van	commissa-

rissen)	en	pensioenfondsen	zijn	transacties	met	verbonden	partijen.	

Deze	transacties	worden	toegelicht	in	Noot	15	Overige	voorzienin-

gen	en	Noot	34	Bezoldiging	bestuurders.

Vennootschappelijke	Jaarrekening

36     Toelichting op de vennootschap-
pelijke jaarrekening 

algemeen
De	 vennootschappelijke	 jaarrekening	 maakt	 onderdeel	 uit	 van	

de	 jaarrekening	2006	van	Allianz	Nederland	Groep	N.V.	De	ven-

nootschappelijke	winst-	en	verliesrekening	van	Allianz	Nederland	

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

Burgerlijk	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.	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	Toelich-

ting	op	de	geconsolideerde	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.
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ACTIVA	

Noot	 2006
€	1.000

2005
€	1.000

Geldmiddelen	en	kasequivalenten 39	 29.825	 	5.412

Financiële	activa	tegen	reële	waarde	met	waardemutaties	via	het	resultaat	 2.538	 1.472	

Beleggingen	in	groepsmaatschappijen	en	dochterondernemingen	 1.015.342	 985.026	

Uitgestelde	belastingvorderingen	 13.815	 18.321	
Overige	activa	 5.856	 5.564	

Totaal activa 1.067.376 1.015.795 

	
pAssIVA	

Noot	 2006
€	1.000

2005
€	1.000

Eigen	vermogen	 39 765.841	 651.559	

Schulden	aan	groepsmaatschappijen	en	dochterondernemingen	 39	 –	 59.473	

Schulden	aan	financiële	instellingen	 39	 150.000	 150.000	

Uitgestelde	belastingverplichtingen	 31.367	 26.150	

Overige	voorzieningen	 39	 77.949	 102.268	

Overige	schulden	 39	 42.219	 26.345	

Totaal passiva 1.067.376 1.015.795 
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37    Vennootschappelijke balans per 31 december

	 2006
€	1.000

2005
€	1.000

Resultaat	van	dochterondernemingen	na	belasting	 	 174.874	 155.330	

Overige	resultaten	na	belasting 890	 77	

netto baten 175.764 155.407 

38    Vennootschappelijke winst- en verliesrekening per 31 december
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De	 post	 beleggingen	 in	 groepsmaatschappijen	 en	 dochter-	

ondernemingen	is	als	volgt	samengesteld:	

Het	verloop	van	de	deelnemingen	in	groepsmaatschappijen	en	

dochterondernemingen	is	als	volgt:	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Deelnemingen	in	groepsmaatschappijen	en	dochterondernemingen	 	 932.765	 869.375	

Leningen	aan	groepsmaatschappijen	en	dochterondernemingen	 15.500	 57.191	

Vorderingen	op	groepsmaatschappijen	en	dochterondernemingen	 67.077	 58.460	

Totaal 1.015.342 985.026 

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Boekwaarde per 1/1   869.375 754.083 

Onder	voorzieningen	opgenomen	 (20.483) (20.336)

Subtotaal 848.892 733.747 

Vervreemdingen	 (6.364) –	

Herwaarderingsresultaat		 (16.553) 51.217	

Resultaat	na	belasting		 174.874	 155.330	

Ontvangen	dividend		 (97.531) (91.400)

Kapitaalverhoging 5.000 –

Mutatie	als	gevolg	van	juridische	fusie 24.447	 (2)

Subtotaal 932.765 848.892 

Onder	voorzieningen	opgenomen	 –	 20.483	

Boekwaarde per 31/12  932.765 869.375 

39    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     

De	wettelijke	reserve	is	gevormd	voor	de	in	de	balans	geactiveerde	

kosten	van	intern	ontwikkelde	software.

Herwaarderingsreserve van dochterondernemingen
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Vorderingen Leningen	u/g	 					Verplichtingen	 						Leningen	o/g	

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Boekwaarde per 1/1 58.460 51.329 57.191 72.056 10.573 900 48.900 117.800 

Toevoegingen	 8.617	 21.661	 7.000	 –	 –	 10.186	 –	 7.000	

Aflossingen	 –	 (14.530) (48.691) (14.865) (10.573) (513) (48.900) (75.900)

Boekwaarde per 31/12 67.077 58.460 15.500 57.191 – 10.573 – 48.900

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Gestort	kapitaal	 59.813	 59.813	

Agio	 76.667	 76.667	

Overige	reserves	 207.818	 97.919	

Wettelijke	reserve	 706	 125

Winst	over	het	boekjaar	 175.764	 155.407	

Herwaarderingsreserve	van		
dochterondernemingen	

	
245.073	 261.628	

Totaal 765.841 651.559  

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Boekwaarde per 1/1 97.919 38.485 

Toegevoegd	vanuit	de	winst	 155.407	 102.703	

Uitgekeerd	dividend	 (45.000) (43.000)

Overgeboekt	naar	wettelijke	reserve	 (581) (125)

Overige	mutaties	 73	 (144)

Boekwaarde per 31/12 207.818 97.919

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Boekwaarde per 1/1 261.628 210.411 

Invloed	van	wijziging	belasting-
tarief		

	
10.725	 5.831	

Herwaarderingsresultaat (27.280) 45.386	

Boekwaarde per 31/12 245.073 261.628 
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schulden	aan	 f inanciële 	 instel l ingen 	 	

De	schulden	aan	financiële	instellingen	bestaan	uit	een	lening	ad	

€	150	mln.	(2005:	€	150	mln.)	die	aan	een	Europees	syndicaat	van	

banken	is	verschuldigd.	De	rente	op	deze	lening	is	variabel	en	be-

droeg	ultimo	2006	3,79	%	(2005:	2,60%).	De	opslag	is	afhankelijk	van	

de	S&P	rating,	een	verlaging	van	onze	rating	zal	de	opslag	met	0,05%	

verhogen,	een	verhoging	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	betrek-

king	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	€	27.090	(2005:	€	17.695).

Solvabiliteit
Van	de	tot	de	Groep	behorende	verzekeringsmaatschappijen	be-

draagt	de	totale	aanwezige	solvabiliteitsmarge	in	percentage	van	de	

vereiste	solvabiliteitsmarge	per	einde	boekjaar	363%	(2005:	331%).

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	(2005:	

€	75,2	mln).	

Ten	behoeve	van	groepsmaatschappijen	zijn	garanties	afgege-

ven	voor	een	bedrag	van	€	3,2	mln	(2005:	€	6,8	mln).

Rotterdam,	22	mei	2007

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		 	 F.W.	Fröhlich

H.J.J.	Schoon		 	 J.-P.	Thierry

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

2006
€	1.000

2005
€	1.000

Negatief	vermogen	van	dochter-
ondernemingen	

	
–	 20.483	

Voorziening	voor	pensioen-	
verplichtingen	

	
66.902	 72.080	

Overige	voorzieningen	voor		
personeelslasten	

	
7.041	

	
7.251	

Overige	 4.006	 2.454

Totaal 77.949 102.268 
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Overige gegevens

40   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 (22 mei 2007) geen gebeurtenissen voorgedaan, waarvan in 

de onderhavige paragraaf melding zou moeten worden gemaakt. 

41   accountantsverklaring 

Aan de Groepsdirectie van Allianz Nederland Groep N.V.

introductie
Wij hebben de jaarrekening 2006 van Allianz Nederland Groep N.V. 

te Rotterdam gecontroleerd, opgenomen van pagina 31 tot en met 

74. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige 

jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de gecon-

solideerde balans per 31 december 2006, winst- en verliesrekening, 

mutatieoverzicht eigen vermogen en kasstroomoverzicht over 2006 

alsmede uit een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor 

financiële verslaggeving en overige toelichtingen. De enkelvoudige 

jaarrekening bestaat uit de enkelvoudige balans per 31 december 

2006 en de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2006 met 

de toelichting. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de onderneming is verantwoordelijk voor het op-

maken van de jaarrekening, die het vermogen en het resultaat ge-

trouw dient weer te geven in overeenstemming met International 

Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese 

Unie en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen van 

het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze 

verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren 

en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant 

voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 

van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van 

 materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen 

en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële ver-

slaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven 

omstandigheden redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 

jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 

verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereen-

komstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende ge-

dragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plan-

nen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
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verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel be-

lang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij-

ging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen 

in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden 

is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accoun-

tant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwij-

kingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die 

beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het op-

maken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen 

en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een 

verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaam-

heden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 

die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit 

van het interne beheersingssysteem van de entiteit. Tevens omvat 

een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid 

van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en 

van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit 

heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 

de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een ge-

trouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Allianz Nederland Groep N.V. per  31 december 2006 en van 

het resultaat en de kasstromen over 2006 in overeenstemming met 

International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen 

de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW. 

oordeel betreffende de enkelvoudige jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de enkelvoudige jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Allianz Nederland Groep N.V. per 31 december 2006 en van het 

resultaat over 2006 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/
of voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 

onder e BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kun-

nen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals  vereist in 

artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 22 mei 2007

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

A.J.H. Reijns RA
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42    geconsolideerde  
dochterondernemingen 

%	in	
eigen-

dom	

Allianz	Nederland	Levensverzekering	N.V.,	Utrecht 100	
Allianz	Nederland	Schadeverzekering		N.V.,	Rotterdam 100	

Allianz	Nederland	Asset	Management	B.V.,	Utrecht 100	

Allianz	Nederland	Administratiekantoor	B.V.,	Utrecht 100	

Beleggingsmaatschappij	Willemsbruggen	B.V.,	Rotterdam 100	

Euro	Nederland	B.V.,	Amsterdam 48	

Havelaar	&	van	Stolk	B.V.,	Rotterdam 100	

Helviass	Verzekeringen	B.V.,	Rotterdam 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	

Alle	geconsolideerde	dochterondernemingen	zijn	gevestigd	in	

	Nederland,	met	uitzondering	van	Nemian	Life	&	Pensions	SA	die	

is	gevestigd	in	Luxemburg.	

43   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	2006	is	als	volgt:	

2006
€	1.000

Dividend 100.000	

Toevoeging	aan	de	overige	reserves 75.764	

Totaal te verdelen winst 175.764
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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

Coolsingel	139

Postbus	64

3000	AB	Rotterdam

Telefoon	(010)	454	19	11

Fax	(010)	454	15	51

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

Business Unit inkomensverzekeringen:

allianz inkomensverzekeringen

Dr.	J.M.	den	Uylsingel	16-18

Postbus	322

2400	AH	Alphen	aan	den	Rijn

Telefoon	(0172)	42	93	00

Fax	(0172)	42	93	99

allianz nederland levensverzekering n.V. 

Buizerdlaan	12 

Postbus	9 

3430	AA	Nieuwegein 

Telefoon	(030)	281	42	42	

Fax	(030)	288	18	61

allianz nederland asset Management 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.

Buizerdlaan	12

Postbus	134

3430	AC	Nieuwegein

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
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