
Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

Westblaak 220

Postbus 65, 3000 AB Rotterdam

t +31 (0)10 441 81 00

f +31 (0)10 414 83 42

e info-nl@nassau.eu

i www.nassauverzekeringen.nl

Nassau verzekeringen maakt deel uit

van de Bloemers Nassau Groep.

2
0
0
6

Doen
waar we
goed
in zijn

Doing
what
we know
best

jaarverslag
annual report

Denemarken / Denmark

Kopenhagen / Copenhagen

Duitsland / Germany

Keulen / Cologne

Frankrijk / France

Parijs / Paris

Verenigd Koninkrijk / United Kingdom

Londen / London

Samenwerkingsverbanden / Joint ventures



There is one main principle that explains

our success; we only do those things

we know best. For more than fifty years,

we offer flexible insurances for niche

markets and specific target groups.

This is the bases on which we have built

our success. Our annual report of

2006 will show you that last year was

no exception to this.

Glancing through our annual report

you will find four of our customers who

have build their success on the same

principle. Four special entrepreneurs

who only do those things they know

best. With the same passion they have

for their profession, we at Nassau insure

them so they are able to keep doing

their work. No matter how complex the

risks they have to face. For that is and

always will be oúr profession. For 2007

and the years to come.

Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons

uitsluitend bezig met datgene waar we goed in zijn. Al meer dan 50 jaar

is het bieden van intelligente verzekeringsoplossingen voor specifieke

markten en doelgroepen de basis waarop Nassau klinkende resultaten

boekt. In dit jaarverslag kunt u lezen dat het afgelopen jaar hierop geen

uitzondering was.

Al bladerend zult u vier van onze klanten tegenkomen voor wie hetzelfde

principe geldt. Vier bijzondere ondernemers die eveneens succesvol zijn

door alleen dat te doen waarin ze uitblinken. En met dezelfde gedreven-

heid waarmee zij hun vak uitoefenen, zorgt Nassau ervoor dat ze verzekerd

zijn om dat ook te blijven doen. Hoe complex de risico’s ook zijn.

Want dat is en blijft ons vak. Ook in 2007 en de jaren die daarop volgen.
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We are more than satisfied with the result

achieved in the 2006 financial year.

The result before taxation rose consider-

ably to € 20.5 (15.0). Against a back-

ground of a fractional fall in turnover in

an exceptionally competitive market, the

technical insurance result exceeded our

expectations. The result for the technical

account actually increased slightly by

6% to € 14.1 (13.3) compared to the

“freak year” 2005. This was caused in

part by a larger retained premium in

Nassau as a consequence of the policy

to reduce reinsurance step by step and

therefore to make better use of the

company’s equity. The share of gross

premium income accounted for by the

foreign offices increased from 23 to

25%. This therefore also means that

the deliberate elimination of parts of

the Dutch portfolio, almost entirely in

the area of fire underwriting, has

been compensated for by the increase in

turnover abroad as a result of the increase

in premium income for professional and

business liability in the Netherlands.

The combined ratio for 2006 increased

slightly to 77.1% (75.3%). This was in

part the result of increases in operating

expenses associated with investments in

newmarkets and products. The result on

investments more than doubled to

€ 9.8 (4.6) and was by far the highest

result realised in Nassau’s history, and

this despite the defensive nature of the

investment portfolio compared to

previous years. The revaluation reserve

nevertheless rose fractionally to a total

of € 11.0 (10.8). The shareholders equity

increased to € 51.4 (40.2).

Directieverslag
over het
boekjaar 2006

Directors report
for 2006

Met het in het boekjaar 2006 gerealiseerde resultaat zijn wij meer dan

tevreden. Het resultaat voor belastingen steeg aanzienlijk tot € 20.5

(15.0). Het verzekeringstechnische resultaat, bij een fractioneel dalende

omzet in een buitengewoon competitieve markt, was boven onze

verwachting. Het resultaat technische rekening, exclusief de opbrengsten

uit beleggingen en beheerskosten, steeg zelfs licht met 6% tot € 14.1

(13.3) ten opzichte van het “freak year” 2005. Dit is mede het gevolg van

een groter eigen behoud in de tekening van Nassau als consequentie

van het beleid stap voor stap de afgegeven herverzekering te verminderen

en daarmee het eigen vermogen beter te benutten. De bijdrage in het bruto

premie inkomen van de buitenlandse kantoren steeg van 23 naar 25%.

Dit betekent dus tevens dat de doelbewuste sanering van (delen van)

de Nederlandse portefeuille, vrijwel geheel in de brandtekening, is

gecompenseerd door stijging van het premieinkomen in de beroeps-

aansprakelijkheid in Nederland en door stijging van de omzet in het

buitenland. De combined ratio over 2006 kwam iets hoger uit op 77.1%

(75.3%). Dit is onder meer het gevolg van stijgende bedrijfskosten, die

verband houden met het investeren in nieuwe markten en producten.

Het geboekte resultaat op de beleggingen verdubbelde ruimschoots tot

€ 9.8 (4.6). Dit was veruit het hoogste gerealiseerde resultaat in de

geschiedenis van Nassau ondanks het meer defensieve karakter van de

beleggingsportefeuille in vergelijking met voorgaande jaren. De her-

waarderingsreserve nam daarnaast niettemin fractioneel toe tot in totaal

€ 11 (10.8). Het eigen vermogen is gestegen tot € 51.4 (40.2).

2

3



drs. E.C. Bomdrs. O.F.J. Paymans
drs. D.W.N. de Boer



Doen waar we goed in zijn

annual report 2006jaarverslag 2006directieverslag

As in the past 25 years, Nassau will

continue with its own policy objective of

production that is profitable in the long

term. We therefore accept transient falls

in turnover. Major international insurers

are now being encouraged - by the rating

agencies such as Moody’s and S&P

no less - to diversify outside their high-

risk US exposure in the area of natural

catastrophy. Those companies are

listening to that advice and so some

segments of our markets are under

threat in a number of respects. These

companies are satisfied with generally

less appealing risks at premiums that

are considerably lower than the minimum

required to maintain a healthy market.

This fact primarily serves to emphasise

the short-term nature of the decisions

being taken here. The excessive number

of newcomers is indicative in that respect.

We find it hard to avoid the impression

that the Dutch supervisory authorities

comply more strictly with European

regulations than many of their colleagues

in our neighbouring countries.

Underwriting departments

Professional Indemnity

As in 2005, the quality of the portfolio

in this line has proven firm. Despite the

continued intensification of competition

in this area, we maintained our leading

position and achieved an increased

income. Nassau is continually looking

for new groups of professionals who

are more vulnerable to large claims for

professional error because of the

increasing readiness of the Dutch public

to instigate legal proceedings. Our

ability to innovate in these policies is

Zoals eerder in de cycli van de afgelopen 25 jaar kiest Nassau doelbewust

voor haar eigen beleid tot realisatie van op lange termijn winstgevende

productie te vervolgen. En accepteert als consequentie een tijdelijke

omzetvermindering.

Grote internationale verzekeraars worden aangespoord door nota bene

de rating agencies, zoals Moody’s en S&P, om een verdere diversificatie

na te streven naast hun inderdaad risicovolle V.S. tekening op natuur-

catastrofe gebied. Nu deze ondernemingen daaraan gevolggeven, worden

verschillende onderdelen van onze markt in een aantal facetten bedreigd.

Dat wordt benadrukt door het feit dat zij daarbij genoegen nemen met

veelal mindere risico’s tegen aanzienlijk lagere premies dan voor het in

stand houden van een gezonde markt noodzakelijk minimum niveau.

Dit benadrukt vooral het kortetermijn karakter van de door hun genomen

beslissingen. De overvloed van nieuwe toetreders is kenmerkend daar-

voor. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de Nederlandse

toezichtsautoriteiten zich beter aan de Europese regelgeving houden dan

vele van hun collega’s in andere landen om ons heen.

Technische afdelingen

Beroepsaansprakelijkheid

Evenals in 2005, is de kwaliteit van de beroepsaansprakelijkheidstekening

bestendig gebleken. Ondanks de -wederom- sterk toegenomen

concurrentie in deze branche, is onze leidende positie gehandhaafd en

boekte Nassau een lichte groei in het inkomen in Nederland. Dit door

het continu op zoek gaan naar nieuwe beroepsgroepen die door
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accompanied by an in-depth knowledge

of the risks in various markets. Working

in our slipstream, many new parties

contribute only brawn, not brains. We

are surprised by how quickly question-

able capacity is deployed by some

intermediaries and brokers, with quality

being subordinated entirely to price.

In 2006, the net retained premium has

risen faster due to the changes in the

reinsurance structure. This means that

it is relatively simple for Nassau to use

its strong balance sheet to enhance

the contribution made by this portfolio

to the profit. In the current soft market,

we expect an even more aggressive

approach from newcomers who, when

turnover is disappointing, will only

be able to achieve their short-term

objectives by means of cash flow under-

writing. In 2006, an intensive study

was conducted of developments in the

Life Science sector. This fascinating

and fast-growing sector is unleashing a

revolution in the pharmaceuticals/

biopharmaceuticals industry in the area

of medication, and is also opening up

interesting opportunities for innovative

insurance concepts from the insurance

industry. In 2007, investments will be

made in the successful introduction

of cover for a range of risks in this

socially relevant niche. Finally, it should

toenemende claimbewustheid in de Nederlandse maatschappij bedreigd

worden door grote claims als gevolg van gemaakte fouten. Innovatie gaat

hierbij gepaard met diepgaande kennis van de risico’s in verschillende

markten. In de slipstream van deze vernieuwende ontwikkelingen brengen

nieuwe toetreders slechts muscles en geen brains te berde. Het verbaast

ons hoe snel dubieuze capaciteit door sommige tussenpersonen en

makelaars wordt ingezet waarbij slechts op prijs en niet op kwaliteit

geselecteerd wordt. In 2006 is de netto eigenbehoudspremie sterk gestegen

als gevolg van een gewijzigde herverzekeringsstructuur. Op deze wijze

kan Nassau haar sterke balans relatief eenvoudig inzetten voor het

vergroten van de winstbijdrage van deze portefeuille. In de huidige zachte

markt verwachten wij een nog agressievere houding van nieuwelingen

die met achterblijvende omzetten slechts door cashflow underwriting hun

kortetermijn doelstellingen kunnen behalen. In 2006 is intensieve studie

gedaan naar de ontwikkelingen die zich afspelen binnen de Life Science

sector. Deze zeer boeiende en snelgroeiende sector is binnen de

(bio)farma industrie een revolutie op het gebied van geneesmiddelen aan

het ontketenen en biedt ook voor de verzekeringsbranche interessante

mogelijkheden voor innovatieve verzekeringsconcepten. In 2007 zal

geïnvesteerd worden in het succesvol introduceren van dekkingen voor

verschillende risico’s in deze maatschappelijk relevante niche. Tot slot

merken wij op dat ook in 2006 is gebleken dat de rechterlijke macht in

“Ten aanzien van de maatschappelijke positie van zowel bestuurders als

commissarissen vragen wij ons af welke invloed de discussie rondom vermeend

buitensporige beloningen en de invloed van hedge funds en venture capitalists

zal hebben op de aansprakelijkheid van potentiële verzekerden.”
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be pointed out that 2006 also demon-

strated that the courts in the Nether-

lands base their judgements about the

past on hindsight. This led to a number

of striking decisions about, for example,

the implementation of the duty of care

incumbent on insurance intermediaries.

Directors and Officers’Liability (D&O)

In the area of D&O underwriting, 2006

was a year in which, in the shadow of

exceptionally hard competition, a lot of

time and effort went into launching new

products on the market. We are strong

believers in the role of automated

processes that make the process of

applying for tenders easier for inter-

mediaries. A disciplined approach using

cycle management has shown that the

loss of larger policies - including

premiums and conditions that raise

even intermediaries’ eyebrows - has

been amply compensated for by new

markets where competition is still

limited. This resulted in a limited but

“healthy” increase in premium income.

Turning to the position in society of

both directors and supervisory board

members, we can only speculate about

the influence that the publicity about

excessive salaries and the influence of

hedge funds and venture capitalists will

have on the liability of potential policy-

holders. Finally, we note that the

directors and officers of public and

semi-public organisations such as

nursing homes and regional public

transport are also becoming increasingly

embroiled in liability cases involving

mismanagement.

Nederland handelingen die in het verleden hebben plaatsgevonden,

plaatst binnen een context van nu. Dit leidde tot een aantal opzien-

barende uitspraken ten aanzien van bijvoorbeeld de invulling van de

zorgplicht van het verzekeringsintermediair.

Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheid (BCA)

2006 is voor de BCA tekening een jaar geweest waar in de luwte van de

ongemeen harde concurrentie veel tijd en aandacht is besteed aan het in

de markt zetten van nieuwe producten. Wij geloven sterk in de rol van

geautomatiseerde processen die het aanvragen van een offerte door

het intermediair vergemakkelijken. Door het gedisciplineerd uitvoeren

van cycle management is gebleken dat het verlies van grote(re) posten,

tegen premies en voorwaarden die zelfs bij het intermediair de wenk-

brauwen doen fronsen, ruimschoots goed is gemaakt door het aanboren

van nieuwe markten waar de concurrentie (nog) beperkt is. Dit resul-

teerde in een beperkte doch “gezonde” stijging van het premie-inkomen.

Ten aanzien van de maatschappelijke positie van zowel bestuurders als

commissarissen vragen wij ons af welke invloed de discussie rondom

vermeend buitensporige beloningen en de invloed van hedge funds en

venture capitalists zal hebben op de aansprakelijkheid van potentiële

verzekerden. Tot slot constateren wij dat bestuurders en commissarissen

van (semi-)publieke instanties als verzorgingstehuizen en het openbaar

streekvervoer ook meer en meer betrokken raken in zaken waar bestuurders-

aansprakelijkheid en (wan)beleid met elkaar in verband worden gebracht.
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Technical insurance

The infrastructure and building sector

provides a good indicator for predicting

imminent economic growth. Once again

in 2006, there was strong expansion

in the housing construction market,

and this had a direct effect on the flow

of projects coming onto the market.

The Design & Construct combination

policy launched in late 2006 is a market

innovation made possible by the

grouping of expertise in our company,

facilitated by a state-of-the-art IT

infrastructure. This product is a response

to a series of high-profile problems with

buildings, in which later investigations

found inadequate monitoring of

compliance with specifications. Nassau

is an advocate of active risk manage-

ment in large projects. In addition,

consideration should be given to the

extent to which the impact of measures

resulting from the cartel scandal in

the construction industry may result on

pressure on margins in that industry.

Such pressure could, in turn, result in

less monitoring of quality. This picture

is, incidentally, confirmed by the

claims in 2006 relating to major infra-

structure projects, often those initiated

by government. The loss ratio in 2006

continued at a level that inspires Nassau

with confidence in the prospects for

the future. The company will therefore

continue to expand its capacity and

extend its position in market segments

such as the machinery breakdown market.

Property insurance

After dramatic developments early

this century, the market for burglary

insurance (jewellers and art) has, with

the introduction of drastic measures,

finally stabilised at a profitable level.

As so often, this proved to be the sign

for newcomers to enter the market.

Lloyd’s plays a particularly important

role in these specific markets. Although

Technische verzekeringen

De infrastructurele- en bouwsector blijken een goede indicator te zijn

voor het voorspellen van een op handen zijnde economische groei.

In 2006 is de woningbouwmarkt sterk gegroeid hetgeen direct invloed

heeft op de stroom projecten die los komt en de premiestroom die hier

achter vandaan komt. De eind 2006 geïntroduceerde combinatiepolis

Design & Construct is een novum in de markt dat tot stand kon komen

door de bundeling van expertise binnen onze onderneming die gefaciliteerd

is door een state-of-the-art IT infrastructuur. Dit product speelt in op

een in de media breed uitgemeten serie van opmerkelijke schaden aan

gebouwen waarbij achteraf is geconstateerd dat actief toezicht op

naleving van hetgeen in bestekken is vastgelegd, tekort is geschoten.

Nassau pleit voor actief riskmanagement binnen grote projecten. Over-

wogen moet worden in hoeverre de impact van maatregelen als gevolg

van de bouwfraudeaffaire niet tot margeverschraling in de bouwsector

leidt die op haar beurt tot afname van kwaliteitsbewaking leidt. Dit beeld

wordt overigens bevestigd door de schadegevallen die in 2006 bij grote

infrastructurele, vaak door de overheid geïnitieerde, projecten hebben

plaatsgevonden. De loss ratio is in 2006 op een niveau gebleven waarbij

Nassau vertrouwen heeft in het toekomstperspectief en derhalve verder

zal gaan in het vergroten van haar capaciteit en het uitbouwen van haar

positie in deelmarkten als de machinebreuk-markt.

Brand-, bedrijfsschade- en inbraakverzekeringen

De markt voor inbraakverzekeringen (juweliers en kunst) heeft zich na

een dramatische wending begin deze eeuw eindelijk na hard ingrijpen

gestabiliseerd op een niveau dat winstgevend is. Zoals zo vaak blijkt dit

hét signaal te zijn voor nieuwe capaciteit om toe te treden tot de markt.

Met name Lloyd’s speelt in deze specifieke markten een belangrijke rol.

Hoewel Lloyd’s een door de Engelse FSA gecontroleerd instituut is, moet

het intermediair en de verzekerde er terdege rekening mee houden dat
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Lloyd’s is an institution controlled by

the British FSA, intermediaries and

policyholders should bear in mind that

the customs and practices on this

market are completely different from

those of continental Europe. The

English expression ‘penny wise, pound

foolish’ is based on a long history of

knocks and setbacks. We are surprised

that Dutch risk-carriers with marginal

positions in this niche believe that the

decline in the number of ram raids on

jewellers constitutes a trend. This sends

out a signal (and wrongly so) that we

can relax our vigilance when it comes to

vital preventive measures. We would

like to urge these supposedly specialised

risk-carriers to stick to what they know.

All the links in the value chain of the

fire market have once again demon-

strated that memories are short. After

joint pressure was exerted by insurers

and brokers companies to invest large

amounts of time and resources in

essential preventive measures, the

negative price spiral of 2005 intensified

in 2006. There have been no major fires

and there has been a substantial increase

in capacity in the fire market. These

factors have resulted in exceptionally

fierce competition based exclusively on

price, and the end is not yet in sight.

For Nassau, these market conditions

allow only limited possibilities for the

implementation of its desired niche

strategy. In 2006, the reorganisation

of the fire portfolio that started in 2005

mores en gebruiken van deze markt volstrekt afwijkend zijn van hetgeen

men in continentaal Europa gewend is. Niet voor niets is de uitdrukking

penny wise, pound foolish een Engelse uitdrukking die door schade en

schande ontstaan is. Het verbaast ons dat Nederlandse risicodragers

die een marginale positie in deze niche innemen van mening zijn dat

de huidige afname van het aantal ramkraken bij juweliers een structurele

trendbreuk zou zijn. Dit (verkeerde) signaal leidt tot een vermindering

van aandacht voor preventieve maatregelen. Voor deze vermeende

gespecialiseerde risicodragers zouden wij het adagium ‘schoenmaker

blijf bij uw leest’ willen memoreren. Alle schakels in de waardeketen

van de brandmarkt bewijzen wederom over een kortetermijn geheugen

te beschikken. Nadat onder gezamenlijke druk van verzekeraars en

het intermediair bedrijven veel tijd en middelen hebben besteed aan

de broodnodige preventieve maatregelen, is de negatieve prijsspiraal

van 2005 verhevigd doorgezet in 2006. Het uitblijven van grote branden

en de ook in de brandmarkt geconstateerde substantiële vergroting van

capaciteit, leiden tot een ongemeen felle concurrentie louter op prijs.

Het einde lijkt (nog) niet in zicht. Voor Nassau bieden deze marktom-

standigheden slechts beperkte mogelijkheden haar gewenste nichestrategie

invulling te geven. In 2006 is de in 2005 ingezette sanering van de

brandportefeuille verder afgerond hetgeen heeft geleid tot meer dan een

halvering van de geboekte premie.

Vanuit deze basis is in 2006 een begin gemaakt met het uitwerken van

productideeën die focussen op niches. Zo zijn productcombinaties met

onder andere Beroepsaansprakelijkheid ontwikkeld en worden creatieve

8

9



moved further towards completion,

leading to a reduction of the written

premium by more than half. This served

as the basis in 2006 for the elaboration

of product ideas focusing on niches.

For example, product combinations

were developed with, among others,

Professional and Business Indemnity,

and creative solutions are being put

forward for insuring pure business

interruption. This will not be any

surprise to market players with good

long-term memories. The insurance of

pure business interruption was one of

the first niches to be tackled by Nassau in

the past. Developments such as the new

financing structures for care institutions,

and the outsourcing of activities to

low-wage countries, mean that business

interruption insurance needs moder-

nising in ways that will have added

value for both the intermediaries and

the policyholders. Once again in 2007,

Nassau will continue to focus on the de-

velopment of new niches. The current

price level is below the desired technical

level and the wait is for a reversal in the

trend. Nassau expects to achieve very

limited growth in this market.

oplossingen aangedragen voor het verzekeren van pure bedrijfsschade.

Marktpartijen met een goed langetermijn geheugen zal dat niet

verbazen. Het verzekeren van pure bedrijfsschade was één van de eerste

niches die Nassau in het verleden ontwikkelde. Door de huidige ont-

wikkelingen, zoals de nieuwe financieringsstructuren van zorginstellingen

en het outsourcen van activiteiten naar goedkope landen, blijkt de

bedrijfsschadeverzekering toe aan een modernisering die voor zowel

het intermediair, als verzekeringnemer een toegevoegde waarde heeft.

Ook in 2007 zal Nassau zich blijven focussen op het ontwikkelen van

nieuwe niches. Immers het huidige prijsniveau ligt onder het gewenste

technische niveau en het is wachten op een kentering. Nassau verwacht

een zeer beperkte groei te realiseren in deze markt.

Crisis Management (CM)

Daar waar de brandmarkt zich kenmerkt door een grote groep van aan-

bieders van capaciteit, kenmerkt de CM-markt zich door een beperkt

aantal aanbieders. In de economische wetenschap wordt deze omgeving

benoemd als een oligopolie. Kenmerkend karakter van een dergelijke

markt is dat er slechts een beperkte concurrentie op prijs is. Niettemin

blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theorie en ondervindt Nassau

zowel op het gebied van voorwaarden, als op het gebied van premies een

stevige concurrentie waarbij de realiteit van het risico in onze optiek

regelmatig uit het oog wordt verloren. In 2006 is de groei per saldo

beperkt geweest. Toch heeft Nassau in verschillende markten goed gescoord

zowel ten aanzien van nieuwe polissen, als ten aanzien van de loss ratio.

In het licht van de algemene focus van Nassau op (middel)grote onder-
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Crisis Management (CM)

A characteristic feature of the fire

market is the large group of suppliers of

capacity; by contrast, the number of

suppliers on the CM market is typically

small. Economists call this an oligopoly.

Markets of this kind typically have only

limited price competition. Nevertheless,

practice does not always conform

with theory: Nassau is facing strong

competition in terms of both conditions

and premiums. There is, in our opinion,

a lack of consideration for the actual

risk situation. Growth was, on balance,

limited in 2006. This does not detract

from the fact that Nassau did well in

various markets in terms of both new

policies and the loss ratio. In the context

of Nassau’s general focus on medium-

sized or large companies, we introduced

a middle-market recall product. One

thing that concerns Nassau is the

emerging trend towards cover for the

specialised recall risk as a simple

extension of the traditional cover provided

by general third party liability. It is a

fundamental error to combine third-

party risks with first-party risks. Nassau

devoted a lot of energy in 2006 to

pointing out the differences in cover

and, in practice, we have found that

intermediaries convert this energy into

better service for clients. The good results

in CM underwriting in 2006 must be

seen in a longer-term perspective.

This is an area that is dominated not so

much by claim frequency as by claim

nemingen, is in 2006 een middle market recall product geïntroduceerd.

Wat Nassau verontrust is de trend die is ingezet om het gespecialiseerde

Recall risico als een simpele uitbreiding te dekken onder de klassieke AVB

dekking. Het is fundamenteel onjuist om een third party risk met een

first party risk te mixen. Nassau besteedde in 2006 veel aandacht aan

het wijzen op de verschillen in dekking en het blijkt dat in de praktijk het

intermediair deze aandacht omzet in een betere dienstverlening naar

de klant. De goede resultaten in de CM-tekening in 2006 moeten in een

langer perspectief worden geplaatst. Immers, het betreft hier een tekening

die niet zo zeer door frequentie van de claim, alswel door omvang van de

claim wordt gedomineerd. Het internationale karakter van het team dat

in Europa verantwoordelijk is voor de tekening van deze producten,

waarborgt een brede kijk op de markt en een uitstekende uitwisseling van

kennis en kunde in een internationaal perspectief.

Buitenland

De strategie van Nassau richt zich op het verder vergroten van onze

aanwezigheid in het buitenland. Niet alleen geeft dit een betere spreiding

van risico’s maar ook wordt op deze wijze de expertise die is opgebouwd

getransformeerd naar landen waar wij mogelijkheden zien voor het

starten van nieuwe operaties. 2006 heeft bewezen dat meerdere pijlers

onder de premie-inkomsten van Nassau een goed instrument zijn om

de cycli van verschillende markten te combineren; manage the cycle

in optima forma. In 2006 is aan de strategie invulling gegeven door het

openen van een nieuw kantoor in Frankrijk.

10
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severity. The international background

of the team that is responsible in Europe

for underwriting these products ensures

a broad view of the market and excellent

exchanges of knowledge and skills in an

international perspective.

International

The Nassau strategy focuses on, among

other things, the ongoing extension of

our operations in the international arena.

Not only because this results in a better

spread of risks but also because, in this

way, acquired expertise can be used in

countries where we see opportunities

to engage in new operations. 2006 has

proven that having several strings to the

Nassau premium-income bow is a good

way of combining the cycles of different

markets; this is managing the cycle at

its best. The strategy was implemented

in 2006 with the opening of a new

branch in France.

Duitsland

Duitsland droeg in 2006 verreweg het meeste bij van alle buitenlandse

operaties aan zowel het premie-inkomen, als het technische resultaat.

Na een lange opstartperiode blijkt de stabiele koers van Nassau

Versicherungen haar vruchten af te werpen. In 2006 heeft een aantal

personele wisselingen plaatsgevonden waardoor het gehele kennisniveau

van het kantoor is toegenomen. Mede gesteund door deze ontwikkeling

en de fusie- en overnameperikelen van een aantal concurrenten, is

Nassau uitstekend gepositioneerd om in een relatief korte periode een

quantum leap te maken. Daarmee zal onze strategische doelstelling om

een top 3 positie in onze niches in te nemen dichterbij komen.

Denemarken

Daar waar Nassau in Duitsland door haar positionering in staat is om

top-underwriters aan zich te binden, blijkt de bezetting van Nassau

Forsikring een continu punt van aandacht. Mede door het aantrekken

van de lokaal ingevoerde en ervaren commissaris Harald Conradi, is in

“De strategie van Nassau richt zich op het verder vergroten van onze aanwezigheid

in het buitenland. Niet alleen geeft dit een betere spreiding van risico’s maar

ook wordt op deze wijze de expertise die is opgebouwd, getransformeerd naar

landen waar wij mogelijkheden zien voor het starten van nieuwe operaties.”
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Germany

In 2006, Germany made the largest

contribution of all our foreign operations

in terms of both premium income and

the technical result. After a long warm-

up period, the stable course adopted by

Nassau Versicherungen is bearing fruit.

In 2006, there were a number of staff

changes, resulting in an enhancement

of the knowledge level of the branch as

a whole. Supported by this development,

and by the merger and acquisition

difficulties involving a number of

competitors, Nassau is in an excellent

position to make a quantum leap in a

relatively short period. This will bring

us closer to our strategic objective of a

top-three position in our niches.

Denmark

Where Nassau’s positioning in Germany

allows it to maintain a team of top under-

writers, staffing at Nassau Forsikring

continues to be a focal issue. In part

because of the support of an experienced

new supervisory board member with

local knowledge, Harald Conradi, the

balance and composition of the team

improved in 2006. The local Danish

market has proven very competitive and

Nassau is not hesitating to abandon

risks when conditions are unacceptable.

Despite this, Nassau has succeeded in

increasing premium income further, in

conjunction with a loss ratio that com-

plies with our internal guideline. Our

objective is to double income within a

number of years so that there will be a

broader base for a healthy future, not

only in Denmark but possibly in other

Scandinavian countries as well.

2006 beter vorm gegeven aan de balans en samenstelling van het team.

De lokale Deense markt blijkt erg competitief te zijn en Nassau schroomt

niet om risico’s los te laten daar waar condities onacceptabel zijn. Ondanks

dat is Nassau erin geslaagd om het premie-inkomen verder te vergroten

gekoppeld aan een loss ratio die voldoet aan onze interne richtlijn. Het is

onze doelstelling om binnen een aantal jaren het inkomen te verdubbelen

zodat een bredere basis ontstaat voor een gezonde toekomst in niet

alleen Denemarken maar wellicht ook andere Scandinavische landen.

Frankrijk

In 6 maanden is Nassau erin geslaagd om vanuit het niets een greenfield

operatie in Parijs operationeel te maken. Naast alle operationele,

administratieve en verzekeringstechnische strubbelingen, werden hoog-

gekwalificeerde underwriters aangenomen en werden de nodige licenties

verworven. Nassau assurances is een uitstekende proeftuin gebleken

voor het uitrollen van nieuwe IT-technologieën waardoor (nieuwe) buiten-

landse bijkantoren ook bij een relatief laag premieniveau een acceptabele

kostenratio laten zien. Ons is opgevallen dat in tegenstelling tot wat

een verenigd Europa zou moeten bewerkstelligen er een moeizame

samenwerking bestaat tussen de betrokken toezichthouders en dat het

begrip level playing field per land een eigen invulling kent. Ook het

homeland control dat leidend is voor de bepaling van welke toezicht-

houder verantwoordelijk is voor het toezicht op de risicodrager wordt

nogal eens verschillend geïnterpreteerd. Nassau pleit voor een betere af-

stemming tussen en erkenning van nationale toezichthouders.

12

13



France

In six months, starting from scratch,

Nassau has managed to get a greenfield

operation in Paris operational. In addition

to all the operational, administrative and

insurance related obstacles, we also

managed to recruit highly qualified

underwriters and acquire the licences

needed. Nassau assurances is an excel-

lent trying ground for rolling out new

IT technologies so that foreign branches

(particularly new branches) can also

generate acceptable cost ratios, even when

premium levels are relatively low. It has

not escaped our attention that, despite

the aims of a united Europe, cooperation

between the supervisory authorities is

still not all it should be and that the

different countries have different inter-

pretations of the concept of a level

playing field. There are also differences

in the approaches to the concept of

homeland control, that determines which

supervisory authority is responsible

for supervising a risk-carrier. Nassau

is an advocate of improvements in

coordination between, and recognition

of, national supervisory authorities.

Risk management and Solvency II

Nassau took major steps in 2006 in the

area of “Enterprise Risk Management”,

a holistic approach to risks that can

affect the Nassau results from the inside

and/or the outside. We believe that it is

a conditio sine qua non for insurers to

have this expertise in house and to work

on its continuous development. A lot of

time has therefore been invested, and

there has been intensive participation,

in the Quantative Impact Studies (QIS)

for Solvency II. A striking feature of this

Risk management en Solvency II

Nassau heeft in 2006 grote stappen gemaakt op gebied van ‘Enterprise

Risk Management’, een holistische benadering van risico’s die van binnen

uit en van buiten af een effect op de resultaten van Nassau kunnen hebben.

Ons inziens is het een “conditio sine qua non” dat een verzekeraar deze

kennis zelf in huis moet hebben en steeds verder moet ontwikkelen.

Er is dan ook veel tijd gestoken in en intensief deelgenomen aan de

Quantative Impact Studies (QIS) voor Solvency II. Daarbij is opgevallen

dat voornamelijk de grote maatschappijen hieraan participeren en dat

de kleinere / gespecialiseerde maatschappijen hierin geen inbreng (willen)

hebben. Nassau vindt dat een zorgelijke ontwikkeling omdat zij daardoor

veroordeeld worden tot gebruikmaking van de standaard modellen, die

niet de specifieke kenmerken van een gespecialiseerde niche verzekeraar

zullen weerspiegelen; ‘one size does not fit all’. Door onze bijdrage bij

de ontwikkeling van Solvency II hebben medewerkers zitting gekregen

in verschillende overleggen en werkgroepen. Het risicobewustzijn is

binnen de organisatie verhoogd. Nassau is van mening dat risk

management niet alleen een directie aangelegenheid is, maar binnen

de hele organisatie ingebed moet zijn.

Als voorbeeld kan hier genoemd worden de risicotoets voor de doelstellingen

uit de jaarplannen van de afdelingen. Bij deze toets worden de risico’s, dat

de doelstelling niet gehaald zou worden, geïnventariseerd. Van deze risico’s

is de kans en impact geschat, om vervolgens acties te benoemen die

deze risico’s mitigeren. Het gevolg is dat de doelstellingen risicobewuster

en realistischer geformuleerd zijn. Nassau maakt gebruik van ‘Ricasso’,

een software tool dat ontwikkeld is door Swiss Re. Dit pakket stelt ons in

staat de verzekeringstechnische risico’s te modelleren en inzichtelijk
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process has been that the large companies

have been the main participants and

that the smaller/specialised companies

have not been involved. We think this is

a worrying development because it

means that they are forced to use the

standard models, which do not accurately

reflect the specific characteristics of

specialist niche insurers; “one size does

not fit all”. Our role in the development

of Solvency II has meant that several

members of staff have been appointed

to various consultation committees and

working groups. Risk awareness in the

organisation is now higher. We are of

the opinion that risk management is not

only a board issue but that it needs to

be embedded in the entire organisation.

An example that could be stated here is

the risk assessment for the objectives in

the departmental annual plans. This

assessment reviews the risk of the

objectives not being achieved. An assess-

ment is made of the probability and

impact of these risks, and actions are

then identified for the mitigation of the

risks. The result is that the objectives

are formulated in ways that are more

risk-conscious and realistic. We use

“Ricasso”, software developed by Swiss

Re. This package allows us to model the

insurance related risks and to establish a

picture of the required matching capital

in the light of the selected risk profile.

All our calculations are based on a 0.5%

probability that the commitments can no

longer be met. This percentage conforms

with the standard of the supervisory

authorities. When structuring our

reinsurance contracts, we also examined

their effect on the expected net technical

insurance result, the relief of the capital

te krijgen welk kapitaal daar tegenover moet worden gesteld gegeven

het gekozen risicoprofiel. Bij al onze berekeningen wordt uitgegaan van

0,5% kans dat de verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen.

Dit percentage is overeenkomstig de norm van de toezichthoudende

autoriteiten. Bij de structurering van onze herverzekeringscontracten is

gekeken wat het effect hiervan is op de verwachte netto verzekerings-

technische resultaten, de bevrijding van kapitaalbeslag en de hiermee

gepaard gaande (herverzekerings)kosten. Deze benadering zal in de

komende jaren verder verfijnd worden om onze protectie programma’s

verder te optimaliseren.

Medewerkers

Ondanks de sterk aantrekkende arbeidsmarkt waar een toenemende

vraag is naar geschoolde medewerkers, blijkt Nassau door het specialis-

tische karakter van haar activiteiten toch een passende werkplek aan

specialisten op hun gebied te kunnen bieden. Nassau kent korte lijnen en

combineert dat met een relatief grote verantwoordelijkheid voor mede-

werkers die zich zo “verbonden” voelen met de maatschappelijk relevante

producten. Hierdoor is het mogelijk “toppers” binnen de verschillende

vakgebieden binnen te halen en te behouden. De salarissen zijn relatief

sterk verbonden aan het gerealiseerde resultaat van de onderneming en

ook dat zien wij als een belangrijke motiverende factor. Per 1 januari 2007

zullen alle medewerkers die tot 31 december 2006 bij Bloemers & Co

Assuradeuren B.V. in dienst waren, overgaan naar Nassau Verzekering

Maatschappij N.V. De personele unie tussen beide bedrijven komt

daarmee te vervallen.

drs. E.C. Bom



requirement and the associated costs

(particularly for reinsurance). This

approach will be further refined in the

years to come in order to optimise our

protection programmes further.

Workforce

In a labour market where there is in-

creasing demand for trained people, who

are in short supply, it is clear that Nassau

can provide an appropriate workplace

because of its specialised activities. Partly

because of the high level of automation

at Nassau, we can cater to people who

want an individual and specialised job

in a team with other specialists. The

short lines in our company, in combina-

tion with the relatively high level of

responsibility of members of staff, who

feel “involved” with the socially relevant

products sold by Nassau, have made it

possible for us to recruit and keep top-

flight staff in the various fields in which

we operate. We think that an important

motivator in this respect is the relatively

close involvement, that is also seen in

salaries, with the result booked by the

company. With effect from 1 January

2007 all the staff employed until

31 December 2006 by Bloemers & Co

Toezichtwetgeving

In voorgaande jaren hebben wij ons in dit verslag zeer kritisch uitgelaten

over de organisatie en de kwaliteit van het over onze onderneming en de

markt uitgeoefende toezicht door de vele instanties aan wie wij verant-

woording verschuldigd zijn. Wij hechten er aan om hier op te merken dat

het toezicht van de organisatie waar wij het meest mee te maken hebben,

en waar dus ook een groot deel van onze kritiek op gericht was,

De Nederlandse Bank (DNB), een ware metamorfose heeft ondergaan.

Deze gerealiseerde gedragswijziging zal een positieve impact hebben

op de kwaliteit van het toezicht.

“Nassau heeft in 2006 grote stappen gemaakt op gebied van ‘Enterprise

Risk Management’, een holistische benadering van risico’s die van binnen uit

en van buiten af een effect op de resultaten van Nassau kunnen hebben.

Ons inziens is het een ‘conditio sine qua non’ dat een verzekeraar deze kennis

zelf in huis moet hebben en steeds verder moet ontwikkelen.”
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Assuradeuren BV were transferred to

Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

This brought an end to the merger of

the two companies in terms of personnel.

Supervisory legislation

We have been very critical in previous

years in this report about the organisation

and quality of the supervision of our

company and the market from the

numerous organisations to which we

must answer. The organisation with which

we are involved most, and which was

therefore the main target of our criticism,

was the Dutch National Bank (DNB).

We think it is important to point out here

that the supervision it provides has

undergone a genuine transformation. The

change in its approach will have a positive

effect on the quality of the supervision.

Corporate Governance

In previous reports, we have dwelt

extensively on the way in which the

Nassau Supervisory Board and Board of

Management deal with this issue. The

documents drawn up in previous years

relating to the “Role and working

methods” and the “Profile” for the

Supervisory Board did not undergo any

changes in 2006. The essence of the

interaction has remained unchanged:

“good entrepreneurship” for the Board

of Management and “good supervision”

for the Supervisory Board. This includes

accounting for supervisory activities.

The reader is referred to the “Report of

the Supervisory Board” in this report.

All those involved see sound mutual

trust as a conditio sine qua non of good

corporate governance. This is of essen-

tial importance, in part given the special

shareholder structure of the company,

with one supervisory board member

having a small majority holding, and two

Corporate Governance

In voorgaande verslagen hebben wij uitgebreid uit de doeken gedaan hoe

de Raad van Commissarissen en de Directie van Nassau met Corporate

Governance omgaat. De hiervoor opgestelde documenten ter zake van

“Taak en werkwijze” en de “Profielschets” van de Raad van Commissarissen

zijn in 2006 ongewijzigd gebleven. De essentie van het onderlinge

samenspel is onveranderd voor de Directie “goed ondernemerschap” en

voor de Raad van Commissarissen “goed toezicht”. Hieronder valt het

afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Wij verwijzen

hiervoor naar het in dit verslag opgenomen “Bericht van de Raad van

Commissarissen”. Een goede vertrouwensbasis over en weer wordt door

alle betrokkenen als een ”conditio sine qua non” beschouwd.

Dit laatste is van essentieel belang, mede gegeven de bijzondere aandeel-

houdersstructuur van de Vennootschap, waar een Commissaris een

kleine meerderheid heeft en twee directeuren tezamen iets meer dan een

kwart van de aandelen bezit. In dit kwetsbare spectrum is een sterke en

onafhankelijke raad van commissarissen van essentieel belang. Gezien

de omvang van de Vennootschap zal deze als een Structuurvennootschap

gekwalificeerd gaan worden.
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members of the Board of Management

owning just over a quarter of the shares.

Given the vulnerability of this situation,

a strong and independent supervisory

board is essential. The company’s size

means that it qualifies as a ‘structuur-

vennootschap’.

Prospects for 2007

We can only note that our expectations

for 2006 have been far exceeded by

the reality. The technical result matched

the 2005 level, which we thought was

improbably high. In addition, the invest-

ment result was unusually high. In

2007, we expect further investments in

the various niche products and markets.

However welcome this would be, we do

not expect to match the technical result

for 2006 against the background of a

moderate increase in premium turnover.

Nor is it probable that investments in

2007 will match the nominal contribution

to the profit that they made in 2006.

Nevertheless, barring catastrophic

events, we expect a positive result for

2007 that will be closer to a more

multi-year average. For the sharehold-

ers, this will mean a reasonable return

on the risk capital they provide.

Board of Management Nassau

Verzekering Maatschappij N.V.

27 March 2007

drs. D.W.N. de Boer - chairman

drs. E.C. Bom

drs. O.F.J. Paymans

The annual accounts for 2006 were

adopted by the shareholders at the

Annual General Meeting held on

19 April 2007 in Rotterdam.

The English translation is not binding

and for information purposes only.

Vooruitzichten 2007

Wij kunnen slechts constateren dat onze verwachtingen voor 2006 door

de realiteit sterk overtroffen zijn. Het verzekeringstechnische resultaat was

op hetzelfde niveau als het door ons onwaarschijnlijk hoog geachte niveau

van 2005. Daarnaast werd een ongebruikelijk hoog beleggingsresultaat

geboekt. In 2007 zijn verdere investeringen in de verschillende niche

producten en markten voorzien. Hoe mooi het ook zou zijn, een evenaring

van het technische resultaat van 2006 bij een licht stijgende premieomzet

is onwaarschijnlijk. Ook een in nominale bedragen gelijke winstbijdrage

in 2007 als in 2006 vanuit de beleggingen is onwaarschijnlijk. Niettemin

verwachten wij voor 2007, indien er geen catastrofale gebeurtenissen

plaatsvinden, een positief resultaat dat op een meer langjarig gemiddeld

niveau zal zijn. Voor de aandeelhouders zal dit een redelijke beloning

betekenen voor het door hen ter beschikking gestelde risicokapitaal.

Directie Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

27 maart 2007

Directeuren:

drs. D.W.N. de Boer - voorzitter

drs. E.C. Bom

drs. O.F.J. Paymans

De jaarrekening 2006 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders gehouden op 19 april 2007 te Rotterdam.



“Onze kracht is dat
wij in verschillende
stijlen ontwerpen
en bouwen.”

Wij ontwerpen functionele, duurzame

en mooie oplossingen op het gebied

van architectuur en interieurontwerp.

De kracht van het bureau is dat wij in

uiteenlopende stijlen ontwerpen en

bouwen, met verschillende materialen.

Er wordt geen stijl gedicteerd, maar er

wordt een architectuur gekozen die

past bij de identiteit van het gebied.

Opdrachtgevers vinden bij KOW

avontuur en zekerheid, inspiratie en

zeggenschap. Die werkwijze levert de

veelzijdigheid aan beelden op en de

rijkdom aan stijlen die zo kenmerkend

zijn voor ons architectenbureau.

“Our strength is our ability to design
and build in a range of styles.”

We design functional, sustainable and

well-designed solutions in the areas of

architecture and interior design. The

strength of our firm is our ability to

design and build in different styles using

a range of materials. We don’t dictate

a style; we select architecture that is

appropriate for the identity of an area.

At KOW, clients find adventure and

security, inspiration and control. This

approach results in the wide variety of

images and the treasure trove of styles

that are so characteristic for our firm.

Huub de Graaff, directie KOW architecten
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Taak en samenstelling van de Raad

De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en het functioneren

van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap

en de met haar verbonden onderneming en staat het Bestuur met raad

ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van

haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden

onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen

van de verschillende belanghebbenden bij de vennootschap af.

De Raad van Commissarissen mag erop vertrouwen dat het Bestuur

er voor zorgdraagt dat de Raad goed en tijdig wordt geïnformeerd en

dat het Bestuur daar waar nodig de Raad tijdig raad vraagt.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van

haar eigen functioneren. De Raad van Commissarissen functioneert

conform een door haarzelf opgestelde “Taak en werkwijze van de Raad

van Commissarissen Bloemers Nassau Groep”. Daarnaast is er

een “Profielschets van de Raad van Commissarissen Bloemers Nassau

Groep” eveneens opgesteld door de Raad in overleg met het Bestuur.

Jaarrekening
zonder voorbehoud
ondertekend

Report of
Supervisory Board

The role of the Supervisory Board is to

oversee the policies of the Board of

Management and the general affairs

of the company and its affiliated enter-

prise, as well as to assist the Board

of Management by providing advice.

In excercising its role, the Supervisory

Board shall be guided by the companies

interests and its affiliated enterprise,

and shall take into account the relevant

interests of the company’s stakeholders.

The Supervisory Board may be assured

that the Board of Management will

ensure that the Supervisory Board is

properly informed and that the Board

of Management will ask the Supervisory

Board for advice when it is required.

The supervisory board is responsible

for the quality of its own performance

and operates in accordance with the

“Role and working methods of the

Supervisory Board of the Bloemers

Nassau Group”, a document it drafted

itself. It also drafted a “Profile of the

Supervisory Board of the Bloemers

Nassau Group” in consultation with

the Board of Management.
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This profile serves as a guideline for the

desired composition of the Supervisory

Board and the qualities of the individual

members of the Supervisory Board in

relation to the nature of the company.

Both documents will be evaluated at set

times with reference to developments

in society and developments at Nassau

and the Bloemers Nassau Group, of

which it is a part. Nassau Verzekering

Maatschappij N.V. is not a listed com-

pany and it has no statutory obligation

to comply with the Dutch Corporate

Governance Code. In view of the fact

that both boards of the Bloemers

Nassau Group consider the governance

principles set out in the code to be of

major importance, both in social terms

and otherwise, it was decided in 2004

to draft the documents referred to above

using the code as a guideline.

The Supervisory Board currently consists

of five members. On 20 April 2006,

Professor H. van Londen resigned in

accordance with the prevailing retirement

schedule. He was not available for

reappointment given the description of

the role and working methods referred

to above. He had been a member of the

Supervisory Board since 24 April 1998

and he was reappointed for a second

period after his initial period of four years.

We are very grateful to Mr. Van Londen

for his highly valuable contribution to

the satisfactory performance of the Board

and the resulting positive development

of the company. During that period,

there were many far-reaching changes,

particularly in the area of corporate

governance.

Deze profielschets dient als leidraad voor de gewenste samenstelling

van de Raad en de kwaliteiten van de individuele commissarissen in relatie

tot de aard van de onderneming. Beide documenten worden op vaste

tijdstippen geëvalueerd waarbij wordt getoetst aan de maatschappelijke

ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen Nassau Verzekeringen en

de Bloemers Nassau Groep waarvan zij onderdeel uitmaakt. Nassau

Verzekering Maatschappij N.V. is geen beursgenoteerde onderneming

en derhalve is er geen wettelijke verplichting om aan “De Nederlandse

corporate governance code” te voldoen. Gezien het feit dat zowel het

Bestuur als de Raad van de Bloemers Nassau Groep de in de code

vastgelegde principes van goed ondernemerschap (ook) van groot

maatschappelijk belang acht, is in 2004 gekozen voor het opstellen van

de genoemde documenten waarbij de code als richtsnoer heeft gediend.

De Raad bestaat thans uit vijf leden. Op 20 april 2006 is prof. drs.

H. van Londen afgetreden conform het geldende aftreedrooster.

Op basis van de eerder genoemde taak- en werkwijze was hij niet

herbenoembaar. Hij was sinds 24 april 1998 lid van de Raad en werd

na een periode van 4 jaar herbenoemd voor eenzelfde periode.
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On 20 April 2006, Mr. A Offringa

joined the Board, filling the vacancy

caused by the departure of Mr. Van

Londen. This appointment also fulfilled

the wish of the Supervisory Board, from

the Corporate Governance perspective,

for one of the members of the Supervisory

Board to have financial expertise.

Furthermore, in the judgement of the

Supervisory Board, the best practice

provision of the Code relating to

independence has been met since only

one member of the Supervisory Board

is not independent within the meaning

of the code. Mr. Bloemers is not

considered to be independent within

the meaning of the code since he

was the chairman of the Board of

Management prior to his retirement

and is the majority shareholder.

Meetings of the Board

During the year under review, the

Supervisory Board met on four

occasions in the presence of the Board

of Management. There was only one

occasion upon which a member of

the Supervisory Board was unable to

attend a meeting.

Wij zijn de heer Van Londen zeer erkentelijk voor zijn zeer waardevolle

bijdrage aan het goed functioneren van de Raad en als gevolg daarvan

de positieve ontwikkeling van de onderneming. In de genoemde periode

zijn vele ingrijpende wijzigingen, vooral op het gebied van corporate

governance tot stand gekomen. Op 20 april 2006 is mr. drs. A. Offringa

toegetreden tot de Raad waarmee de door het aftreden van de heer

Van Londen ontstane vacature werd vervuld. Hiermede werd tevens aan

de wens van de Raad in het kader van corporate governance voldaan

dat één van de commissarissen financiële kennis heeft. Verder is naar

het oordeel van de Raad aan de best practice bepaling van de corporate

governance code betreffende de onafhankelijkheid van de Raad van

Commissarissen voldaan omdat slechts één commissaris niet onafhankelijk

is in de zin van de code. Dhr. Bloemers wordt niet als onafhankelijk in de

zin van de code beschouwd omdat hij voor zijn pensionering voorzitter van

de Directie was en meerderheidsaandeelhouder is.

Vergaderingen Raad

Tijdens het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen vier maal

bijeen in het bijzijn van het Bestuur. Het is slechts eenmaal voorgekomen

dat één commissaris niet in staat was een vergadering bij te wonen,

bij de overige vergaderingen was de volledige Raad aanwezig.
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The full Supervisory Board was present

at all other meetings. Furthermore,

there were regular informal consultations

between the members of the two boards

about specific subjects. There was one

meeting with the auditor, at which the

results and the findings for 2006 were

discussed, together with the auditor’s

report. In addition to developments in

the industry and matters within the

company, the discussions also related

to the implementation of the companies

strategy and the associated risks, the

quality of the organisation, and

the management and internal control

procedures.

Regular items on the agenda were: the

financial statements and forecasts, the

quarterly figures, the investment policy,

the reinsurance programme and the

implementation of Enterprise Risk

Management (ERM). The Board of

Management was also kept informed

about the correspondence with the

Dutch Supervisory Authority (DNB)

and discussed the contents of that

correspondence when necessary.

Subjects to which the Board paid

particular attention in 2006 were the

Voorts vond er regelmatig informeel overleg plaats tussen de leden van

de Raad en het Bestuur over specifieke onderwerpen. Met de externe

accountant werd éénmaal vergaderd, waarbij de resultaten en de

bevindingen over 2006 alsmede het verslag van de accountant werden

besproken. Naast ontwikkelingen in de branche en de gang van zaken

binnen de onderneming werd aandacht besteed aan de operationalisering

van de strategie van de onderneming en de daaraan verbonden risico’s,

de kwaliteit van de organisatie en het management en de interne

beheersingsmaatregelen. Als vaste onderwerpen op de agenda werden

behandeld: de jaarcijfers en prognoses, de kwartaalcijfers, het beleggings-

beleid, het herverzekeringsprogramma en het uit te voeren Enterprised

Risk Management (ERM). Verder is de Raad door het Bestuur op de

hoogte gehouden van correspondentie met De Nederlandsche Bank en

heeft de inhoud daar waar nodig besproken. Onderwerpen die in 2006
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establishment of the branch in Paris, the

recruitment of a non-statutory member

of the board and the amendment of the

articles of association. That amendment

procedure is expected to be completed

during the course of 2007.

Financial statements and

profit appropriation

We signed the 2006 financial statements

of Nassau Verzekering Maatschappij

N.V. drawn up by the Board of

Management on 19 April 2007 with no

reserves. Ernst & Young Accountants

audited the financial statements and

granted an unqualified auditor’s report.

That report can be found on page 74

of this annual report. We have taken

note of the Report of the Board of

Management for 2006. We advised

the shareholders to adopt the financial

statements and to accept the distribution

of profit proposed by the Board of

Management. We also advised the

shareholders to discharge the Board of

Management in respect of their policy

and to discharge the Supervisory Board

for their supervision thereof.
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April 2007

Supervisory Board:

drs. W. Dijkema, chairman

prof. drs. H. van Londen

(prior to 20 April 2006)

drs. C.A. Bol

drs. M. Nikolic

Mr. D. Bloemers

mr. drs. A. Offringa

(from 20 April 2006 onwards)

bijzondere aandacht van de Raad kregen, waren de opstart van het bij-

kantoor in Parijs, het aantrekken van een nieuwe (niet statutaire) directeur

en het aanpassen van de statuten. Het laatste zal naar verwachting in de

loop van 2007 worden afgerond.

Jaarrekening en winstbestemming

De door het Bestuur opgemaakte jaarrekening van Nassau Verzekering

Maatschappij N.V. over 2006 werd op 19 april 2007 door ons zonder

voorbehoud ondertekend. De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien

van een goedkeurende accountantsverklaring door Ernst & Young

Accountants, waarvoor wordt verwezen naar pagina 74 van dit jaarverslag.

Wij hebben kennis genomen van het Verslag van het Bestuur over 2006.

Wij adviseerden de aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen en de

winstbestemming te aanvaarden conform het voorstel van het Bestuur.

Daarnaast adviseerden wij de aandeelhouders décharge te verlenen

aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de Raad van

Commissarissen voor het gehouden toezicht.

Dankzegging

Wij danken Bestuur en medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan

de gang van zaken binnen de onderneming en wensen hen veel succes

toe voor 2007.

april 2007

De Raad van Commissarissen:

drs. W. Dijkema, voorzitter

prof. drs. H. van Londen (tot 20 april 2006)

drs. C.A. Bol

drs. M. Nikolic

dhr. D. Bloemers

mr. drs. A. Offringa (vanaf 20 april 2006)
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Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 27 januari 2005

Senior Vice President en Managing

Director van The Boston Consulting

Group, tevens lid van:

- Global Committee for Partner

Compensation

- European Committee for

Partner Development

- Senior Partner Selection Committee

- De Europese management teams van

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland,

Griekenland, Hongarije, Tsjechië, Polen

en Rusland.

Mede-oprichter van BCG kantoren in

Nederland en Turkije

drs. M. Nikolic MBA (1950)

Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 27 januari 2006

Sinds 1966 werkzaam bij de rechtsvoor-

ganger van de Bloemers Nassau Groep

als zoon van de naamgever en oprichter

van het bedrijf. Sinds 1967 vennoot en

van 1978 tot medio 2005 directielid van

Bloemers Nassau Groep. Daarnaast

heeft hij ruim 10 jaar leiding gegeven

aan Bloemers & Partners Ltd. in Londen,

een dochteronderneming van de

Bloemers Nassau Groep en het eerste

Nederlandse bedrijf dat op Lloyd’s werd

toegelaten als officiële Lloyd’s broker.

D. Bloemers (1944)

Dutch nationality,

appointed on 27 January 2005

Senior Vice-President and Managing

Director of the Boston Consulting

Group, also member of

- Global Committee for Partner

Compensation

- The European Committee for Partner

Development

- Senior Partner Selection Committee

- The European management teams of

Germany, Austria, Switzerland, Greece,

Hungary, the Czech Republic, Poland

and Russia

- Co-founder of BCG offices in the

Netherlands and Turkey

Dutch nationality,

appointed on 27 January 2006

He joined a legal predecessor of the

Bloemers Nassau Group in 1966 as

the son of the founder of the company

after whom it was named. He became

a partner in 1967 and was a member of

the board of the Bloemers Nassau

Group from 1978 to mid-2005.

He also led Bloemers & Partners Ltd.

in London for more than ten years.

This subsidiary of the Bloemers Nassau

Group was the first Dutch company

to become an official Lloyd’s broker.
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Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 20 juni 2003

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur

De Goudse N.V. (1997 - 2002)

Commissariaten
- Voorzitter Raad van Commissarissen

Uniquema Nederland B.V., Gouda

- Algemene Zeeuwse Verzekerings-

maatschappij N.V., Middelburg;

- Eurindustrial N.V., Arnhem

- Commissaris van Opvangregeling

Leven I N.V.

Nevenfuncties
Tevens vervult de heer Bol toezicht-

houdende functies bij sociaal-culturele

instellingen

Nederlandse nationaliteit

Benoemd op 20 april 2006

Voormalig voorzitter Raad van Bestuur

Friesland Bank N.V. (1997 - 2005)

Commissariaten
- Verzekeringsmaatschappij

Zevenwouden, Heerenveen

- Koninklijke Wagenborg N.V., Delfzijl

- Greenfield Capital Fund II BV, Naarden

- DSB Bank N.V., Wognum

- Adviseur Kempen & Co, Amsterdam

Nevenfuncties
Tevens vervult de heer Offringa toezicht-

houdende functies bij sociaal-culturele

instellingen.

Nederlandse nationaliteit

Voorzitter vanaf 17 november 2004,

benoemd op 27 juni 2003

Voormalig algemeen directeur

GITP International BV (1992-2003)

Commissariaten
- Voorzitter Raad van Commissarissen

Vivare, woningbouwvereniging,

Arnhem.

- Voorzitter dagelijks bestuur

‘Stichting Ubbo Emmius fonds’,

Rijksuniversiteit Groningen.

- Lid Stichting Beheer Zorgconsult

Nederland, Bilthoven.

drs. W. Dijkema (1941)

drs. C.A. Bol (1939)

Dutch nationality,

appointed on 20 April 2006

Former CEO of Friesland Bank N.V.

(1997-2005)

Positions on Supervisory Boards

- Verzekeringsmaatschappij

Zevenwouden, Heerenveen

- Koningklijke Wagenborg N.V., Delfzijl

- Greenfield Capital Fund II BV, Naarden

- DSB Bank N.V., Wognum

- Adviseur Kempen & Co, Amsterdam

Other Positions
Mr Offringa has supervisory positions

with social and cultural institutions.

Dutch nationality

Chairman as from 17 November 2004,

appointed on 27 June 2003

Former General Director of GITP

International BV (1992 - 2003)

Positions on Supervisory Boards
- Chairman of the supervisory board

of Vivare, housing corporation,

Arnhem

- Chairman of Executive board

‘Stichting Ubbo Emmiusfonds’

Rijksuniversiteit Groningen

- Member of the Stichting Beheer Zorg-

consult Nederland, Bilthoven.

Dutch nationality,

appointed on 20 June 2003

Former chairman of the board

of management of De Goudse N.V.

(1997-2002)

Positions on Supervisory Boards

- Chairman of executive board

Uniquema Nederland B.V., Gouda

- Algemene Zeeuwse Verzekerings

maatschappij N.V., Middelburg

- Eurindustrial N.V., Arnhem

- Opvangregeling Leven I N.V.

Other positions
Mr Bol also has supervisory positions

with the social and cultural institutions.

Commissarissen
mr. drs. A. Offringa (1950)




