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De jaarrekening is
vastgesteld en goedgekeurd
in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders d.d. 1 april 2011.
In dezelfde vergadering is door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
aan de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen decharge
verleend over 2010.

Maatschappelijk kapitaal e	 33.750.000,-
Geplaatst kapitaal e	 14.629.500,-
Waarop gestort e	 14.629.500,-

Raad van Commissarissen J.H. Wohlthat, voorzitter
 Dipl.-Ing. G. Heidbrink
 K.-G. Metzner
 Dr. E. Möller
 G.H. Mattke

Raad van Bestuur L.H. Schouten, voorzitter
 M.M.L.O. Mattke
 L.G.A.S. Niemans

Accountant KPMG Accountants N.V.
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De Raad van Commissarissen biedt hierbij de aandeelhouders het 
jaarverslag van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. over 2010 aan.

De Raad van Commissarissen heeft het beleid van de Raad van Bestuur op 
basis van regelmatige schriftelijke en mondelinge rapportering voortdurend 
gecontroleerd.

De in dit verslag opgenomen jaarrekening is tevens door KPMG 
Accountants N.V. gecontroleerd en goedgekeurd wat blijkt uit de in dit 
verslag opgenomen verklaring.

Wij adviseren u de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen en het voorstel 
van de Raad van Bestuur, om van de uit de jaarrekening blijkende winst 
van e 21.768.000,– een bedrag van e 9.000.000,– als dividend uit te 
keren en het restant ter grootte van e 12.768.000,– aan de reserves toe 
te voegen, goed te keuren.

Na de vaststelling van de jaarrekening is besloten decharge te verlenen 
aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur en aan de Raad 
van Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar.

Rotterdam, 1 april 2011

J.H. Wohlthat, voorzitter

Dipl.-Ing. G. Heidbrink

K.-G. Metzner

Dr. E. Möller

G.H. Mattke
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Balans (in e	1.000)

2010 2009 2008 2007 2006

Beleggingen 210.867 210.161 215.799 183.921 176.353

Technische voorzieningen (netto) 184.150 166.988 170.410 150.239 141.405

Eigen vermogen 83.653 70.885 65.969 53.265 45.173

Solvabiliteitsmarge 274 % 260 % 216 % 348 % 316 %

Balanstotaal 324.075 298.104 312.060 258.641 249.120

Resultatenrekening (in e	1.000)

2010 2009 2008 2007 2006

Geboekte bruto premies 376.817 346.457 341.995 184.230 193.677

Opbrengsten uit beleggingen 13.182 8.626 14.852 7.904 7.817

Resultaat voor belastingen 20.882 19.069 18.107 15.539 15.819

Belastingen -886 3.137 2.417 3.292 4.851

Resultaat na belastingen 21.768 15.932 15.690 12.247 10.968
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Algemeen
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is in 1978 als een 100 %-dochteronderneming van HDI Haftpflichtverband der Deutschen 
Industrie V.a.G. te Hannover opgericht en zet daarmee de activiteiten voort waarmee de HDI-groep midden jaren zeventig, 
in samenwerking met derden, in Nederland is begonnen. Nadien zijn alle belangen en deelnemingen ondergebracht in een 
groep onder de holdingmaatschappij Talanx AG. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. en haar dochterondernemingen  maken 
deel uit van deze groep. In 2010 heeft een herstructurering plaatsgevonden binnen de Talanx-groep als gevolg waarvan 
HDI-Gerling International Holding AG alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 
heeft overgedragen aan HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. 

Vanuit Rotterdam opereert HDI-Gerling Verzekeringen N.V. op de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt en richt zich op 
industriële verzekeringen. Vanuit Brussel opereert onze dochteronderneming HDI-Gerling Assurances SA op de Belgische 
schadeverzekeringsmarkt en richt zich eveneens op het industriële segment van deze markt. 

De producten van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. worden aangeboden door tussenkomst van professionele bemiddelaars 
in verzekeringen (zowel intermediairbedrijven als beursmakelaars) en via gevolmachtigde agenten. Onze maatschappij is als 
schadeverzekeraar actief op de markten brand- en bedrijfsschade, ongevallen, aansprakelijkheid, motorrijtuigen, technische 
verzekeringen en transport. Met een geconsolideerd bruto premie-inkomen van e 376,8 miljoen mogen wij ons tot één van 
de grootste industriële schadeverzekeraars in Nederland en België rekenen. Het bruto premie-inkomen van de Talanx-groep 
bedroeg in 2010 circa e	23,0 miljard.

Antwerpen

Als zelfstandige dochteronderneming binnen de Talanx-groep voert de maatschappij HDI-Gerling als merknaam. Deze 
merknaam wordt door de Talanx-groep wereldwijd gebruikt. Onze maatschappij kan als één van de steunpunten in het globale 
HDI-Gerling netwerk haar verzekerden ook buiten de landsgrenzen van Nederland en België een goede service bieden. 

De vele werkzaamheden die verricht worden ten behoeve van derden op het gebied van schadepreventie en risicobeoordeling 
zijn gebundeld in één juridisch zelfstandige entiteit. Vanaf midden jaren negentig opereren onze ingenieurs en 
schadepreventiemedewerkers in Nederland vanuit de vennootschap Hannover Risk Consultants B.V. gevestigd te Rotterdam.

In dit verslag worden alle toelichtingen vanuit een geconsolideerd perspectief bezien.
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Financieel
Het bruto premie-inkomen steeg in vergelijking met het voorgaand jaar tot e 376,8 miljoen (2009: e 346,5 miljoen). De 
ontwikkelingen van de portefeuilles, in de door ons gevoerde branches, toonden in 2010 in vergelijking tot het voorafgaande 
jaar een consistent beeld. De premiestelling in de voor ons zo belangrijke co-assurantiemarkt ontwikkelt zich verder in de 
richting van lagere niveaus. Nog steeds constateren wij een positieve ontwikkeling van ons marktaandeel in de segmenten 
waarin wij actief zijn.
De bruto schadelast gaf in 2010 een stijging te zien naar een niveau van e 255,8 miljoen (2009: e 219,3 miljoen). Ons 
gevoerde acceptatiebeleid, waarin beheersing en spreiding van de risico’s evenals technische ondersteuning de pijlers van ons 
succes zijn, is ongewijzigd gebleven.

Rotterdam

De totale bedrijfskosten stegen in 2010 tot e 75,2 miljoen (2009: e 71,8 miljoen). Deze stijging is onder meer het gevolg 
van een stijging van de totale personeelskosten en de gestegen acquisitiekosten. Het bruto technisch resultaat, na kosten- 
en interesttoerekening, gaf eveneens een stijging te zien. De ontwikkeling van het bruto technisch resultaat vindt mede zijn 
weerslag in de bruto schadelast en in het resultaat voor rekening van herverzekeraars.
Het netto resultaat voor belastingen bedroeg e 20,9 miljoen (2009: e 19,1 miljoen). Met dit resultaat tonen wij aan een 
portefeuille met een zeer gezonde basis te hebben.
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Solvabiliteit
Binnen onze organisatie krijgt de solvabiliteit veel aandacht. In de afgelopen jaren hebben wij een solvabiliteitsmarge 
opgebouwd tot enige malen het wettelijk vereiste. De solvabiliteitsratio van onze maatschappij bedraagt 274 % (2009: 260 %) 
per 31 december 2010. Deze solvabiliteitsratio toont onze financiële kracht.
In 2010 heeft de organisatie deelgenomen aan de zogenaamde “Quantitative Impact Study” (QIS 5) van De Nederlandsche 
Bank. De uitkomsten van deze studie hebben aangetoond dat de eisen ten aanzien van de solvabiliteit onder Solvency II een 
verzwaring laten zien ten aanzien van de toekomstige kapitaalvereisten. Het verheugt ons echter dat wij kunnen melden dat op 
basis van Solvency II onze onderneming nog steeds een solvabiliteitsmarge kan laten zien die ruim boven het wettelijk vereiste 
ligt alsmede boven de door ons intern gehanteerde norm van 200 %. 
Daarnaast kunnen wij tot ons genoegen meedelen, dat onze maatschappijen zowel in Nederland als in België door één van de 
meest vooraanstaande “rating agencies” positief zijn beoordeeld betreffende hun zelfstandige financiële kracht. Wij zijn trots 
op de door Standard & Poor's afgegeven “A stable” classificatie.

Brussel
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Governance
Een verantwoorde en integere bedrijfsvoering voor zowel Nederland als België vormt een fundamentele pijler voor ons succes 
voor nu en in de toekomst. Wij streven daarbij constant naar verbetering van ons “governancemodel” opdat dit effectief en 
passend blijft bij de omvang van de organisatie en de activiteiten die wij ontplooien. Zowel bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 
als HDI-Gerling Assurances SA onderscheiden wij diverse sleutelfuncties waar onder een risicomanagement functie, een 
compliance functie, een internal audit functie en een actuariële functie. In het kader van de implementatie van Solvency II 
worden deze functies verder verankerd binnen de organisatie.

Riskmanagement

1.  Risico strategie
Om uitvoering te kunnen geven aan onze ondernemingsplannen, onze Standard en Poor’s rating van A-Stable te behouden 
c.q. te verbeteren en om onze reputatie en het vertrouwen dat wij genieten van onze klanten veilig te stellen, hanteren wij 
een risicostrategie gericht op het blijvend aanhouden van voldoende solvabiliteit passend bij onze kapitaalbehoefte. Wij 
menen deze strategie te kunnen realiseren door intern een minimale solvabiliteitseis te hanteren van 200 % dat ruim boven de 
wettelijk vereiste solvabiliteit ligt, alsmede door het voeren van een integere bedrijfsvoering, daaronder begrepen een adequate 
risicobeheersing.

In het kader van risicobeheersing hebben wij onder meer de navolgende risico’s onderscheiden waarop passende 
beheersmaatregelen zijn getroffen: (i) strategische risico, (ii) markt- en renterisico, (iii) krediet- en debiteurenrisico, (iv) matching- 
en renterisico, (v) inflatierisico, (vi) prijsrisico. Deze strategie sluit aan bij de richtlijnen zoals die gelden binnen de Talanx-groep.

Met de implementatie van Solvency II verwachten wij dat in 2011 onze risicostrategie en risicobeleid verder zal worden 
ontwikkeld.

2.  Risk Appetite
Wij onderkennen dat onze kapitaalbehoefte mede wordt bepaald door de risico’s die wij lopen bij de uitvoering van onze 
bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. Ons beleid is gericht op het beheersbaar houden van de door ons onderkende risico’s. 
Wij evalueren periodiek onze risk appetite zodat wij ons beleid en (het niveau van)  de getroffen beheersmaatregelen steeds 
daaraan kunnen aanpassen.

3.  Beheersmaatregelen
Wij hebben diverse beheersmaatregelen getroffen om de door ons onderkende risico’s blijvend te beheersen. Hierbij wordt 
verwezen naar ons selectieve acceptatiebeleid en ons degelijke reserveringsbeleid, de scherpe sturing op kostenbeheersing 
en naar ons weldoordacht herverzekeringsprogramma.

Hierna volgt een overzicht van de risico’s waaraan de vennootschap is blootgesteld en een overzicht van de maatregelen 
die genomen zijn om de waargenomen risico’s te beheersen. Om de genoemde risico’s te kunnen beheersen zijn er tal van 
beheersmaatregelen getroffen. Per hoofdrisicogebied zijn de belangrijkste beheersmaatregelen weergegeven.

Strategisch risico
Dit is het risico dat de vennootschap niet voldoet aan de door de Raad van Bestuur, dan wel door de moedermaatschappij, 
gestelde eisen ten aanzien van de strategische doelstellingen. De strategie van de vennootschap is gericht op het zijn van 
een “leading” industriële verzekeraar op de Nederlandse markt. De kracht van de vennootschap is gelegen in de vakkennis en 
ervaring in combinatie met het zijn van een onderdeel van een wereldwijd opererend verzekeringsconcern, hetgeen nog verder 
wordt benadrukt doordat de moedermaatschappij heeft aangegeven dat de vennootschap een strategische positie inneemt 
binnen het concern. 

De vennootschap heeft voldoende middelen om te voldoen aan:
- de wettelijk verplichte solvabiliteitsmarge;
- de intern vastgestelde minimale solvabiliteitsmarge van 200 %.

De Raad van Bestuur heeft twee maal per jaar formeel overleg met de Raad van Commissarissen over het strategisch beleid, 
zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden.
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Markt- en renterisico
Dit is het risico dat verliezen worden geleden als gevolg van wijzigingen in de marktrente en de aandelenkoersen. Het marktrisico 
vormt voor ons een laag inherent risico mede omdat wij geen financiële derivaten aanhouden en geen aandelen.
De waardering van onze beleggingen vindt plaats op basis van aflossingwaarde waardoor het korte en middellange termijn 
effect van een rentewijziging beperkt blijft.

Prijsvolatiliteit
Ons investeringsbeleid is erop gericht om niet te investeren in landen of markten met een hoge volatiliteit. In plaats daarvan 
kiezen wij voor een conservatief beleggingsbeleid waarbij in hoofdzaak geïnvesteerd wordt in vastrentende staatsobligaties in 
het liquide deel van de markt en die in beginsel aangehouden worden tot het einde van de looptijd. Aangezien nagenoeg alle 
transacties plaatsvinden in Euro’s is het valutarisico tot minimale proporties teruggebracht.

Marktliquiditeit
Het risico dat de aanwezige activa onvoldoende snel dan wel niet tegen acceptabele prijzen kan worden omgezet in liquide 
middelen, wordt beheerst door in hoofdzaak te investeren in het liquide deel van de obligatiemarkt en in investeringen met 
een Standard & Poor’s rating van A tot AAA. Het zijn investeringen waarvan de kans beperkt is dat zij worden onderworpen 
aan beschikkingsbeperkende maatregelen. Het investeringsbeleid heeft er voorts in geresulteerd dat meer dan 90 % van de 
investeringen een rating heeft van A-status tot AAA-status. De verschillende investeringsposities worden periodiek gemonitord.

Concentratie en correlatie
Concentratie en correlatierisico’s die samenhangen met onze investeringen voorkomen wij door selectief te zijn in onze 
investeringen. Wij volgen daarbij de binnen de Talanx geldende groepsrichtlijnen. Door niet te investeren in complexe financiële 
producten maar in hoofdzaak in vastrentende staatsobligaties met een Standard & Poor’s rating van A tot AAA zijn wij in staat 
het inherente risico beperkt te houden. Door periodieke monitoring van de ingenomen posities en resultaten, menen wij op 
adequate wijze passende beheersmaatregelen te hebben getroffen, daar waar nodig.

Krediet- en debiteuren risico
Dit is het risico dat door de vennootschap verliezen worden geleden doordat vorderingen niet worden geïnd als gevolg van het 
niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen (als gevolg van een lagere solvabiliteit of liquiditeitsproblemen) van 
debiteuren in de breedste zin van het woord. Dit risico kwalificeren wij als een in hoofdzaak beperkt inherent risico.

Het voornaamste kredietrisico loopt de vennootschap op die partijen waarmee (langdurige) herverzekeringscontracten zijn 
afgesloten. Door uitsluitend overeenkomsten af te sluiten met partijen met minimaal een Standard & Poor’s A rating wordt het 
risico beperkt. Wij volgen voorts het beleid zoals dat door de moedermaatschappij wordt gevoerd ten aanzien van de selectie 
van herverzekeraars waar overeenkomsten mee worden afgesloten.

Het risico dat bemiddelaars en/of gevolmachtigde agenten niet meer in staat zijn om uitstaande rekening courant saldi te voldoen, 
wordt beheerst doordat wij een strikt en selectief aanstellingsbeleid hanteren. Wij hanteren voorts een effectief debiteurenbeleid 
zodat tijdig maningsprocedures worden opgestart en daarmee het risico van oninbaarheid wordt geminimaliseerd.

Het risico dat partijen waarbij in schuldpapieren is belegd hun verplichtingen niet of niet volledig nakomen, wordt beheerst door 
dat wij in hoofdzaak beleggen in staatsobligaties met een Standard & Poor’s rating van A tot AAA in het courante deel van de 
obligatiemarkt. Ook in 2010 hebben wij  niet belegd in aandelen, financiële derivaten of afgeleiden daarvan.

Concentratie en correlatie
Onze herverzekeringsportefeuille bestaat uit quota share contracten, facultatieve contracten en excess of loss-
contracten. In 2010 hebben wij een aanzienlijk deel onder kunnen brengen binnen de Talanx-groep. Door het afsluiten van 
herverzekeringscontracten binnen de Talanx-groep wordt een zeker concentratie en correlatierisico gelopen. Wij zijn echter van 
mening dat gelet op de soliditeit van de Talanx-groep als geheel en dat van de herverzekeraar in het bijzonder, alsmede gelet 
op de Standard & Poor’s rating van herverzekeraars, de kans op de verwezenlijking van het  concentratie en correlatierisico 
beperkt is. Dit laat onverlet dat wij blijvend onderzoeken of aanvullende beheersmaatregelen wenselijk en haalbaar zijn.
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Loss given default
Het risico dat (maximaal) verlies wordt geleden als gevolg van niet of niet volledig nakomen van verplichtingen van partijen 
waaraan kredietfaciliteiten zijn verstrekt, daarbij rekeninghoudend met verkregen zekerheden kan zich  in het bijzonder voor-
doen wanneer herverzekeraars hun verplichtingen uit herverzekeringsovereenkomsten niet nakomen.
Het loss given default risico doet zich in mindere mate voor binnen het distributiekanaal waarvan wij gebruikmaken doordat 
rekening courant verplichtingen adequaat worden gemonitord.

Exposure at default
Het risico dat ontstaat doordat wederpartijen bij dreigende defaults de hun ter beschikking gestelde faciliteiten volledig kunnen 
benutten, wordt beheerst doordat wij een strikt incassobeleid volgen waarbij tijdig maningacties worden gestart en zo nodig 
tot maatschappijincasso wordt overgegaan.

In het afgelopen jaar heeft de vennootschap nauwelijks vorderingen hoeven af te boeken als gevolg van betalingsproblemen. 
Dit is mede het gevolg van het strikte incassobeleid dat wordt gevolgd voor het incasseren van vorderingen op herverzeke-
raars, tussenpersonen en polishouders.

Matchingrisico en liquiditeit
Het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten) dan wel inkomsten en uitga-
ven in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en gevoeligheid voor ontwik-
keling in prijspeil. Wij waarderen dit risico als een laag inherent risico voor onze onderneming. 

Asset en Liability Matching
HDI-Gerling  Verzekeringen N.V. voert geen Asset en Liability Matching beleid op grond waarvan de omvang en looptijd van  
belegde middelen wordt afgestemd op een scenario van toekomstige schadeverplichtingen, omdat het karakter van de indus-
triële portefeuille met een grote variatie in aantallen schaden en onregelmatige verdeling naar grootte en klassen per periode 
van 12 maanden gecombineerd met een relatief kleine portefeuille, onvoldoende zekerheid biedt om een cashflow beleid op 
te baseren.

Asset en Liability Management
Uiteraard worden er wel beheersmaatregelen genomen om de benodigde liquiditeit voorhanden te hebben, wanneer de uitoe-
fening van het schadebedrijf daar om vraagt.

Ongeveer 2/3 van het risico, dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. accepteert, wordt herverzekerd. In deze overeenkomsten 
wordt een cash clause of simultaneous payment clause opgenomen. Hierin wordt bepaald dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 
op korte termijn het aandeel van de herverzekeraar contant kan claimen. Dit geldt voor alle herverzekeringscontracten. Dit 
reduceert een mogelijk (tijdelijk) liquiditeitstekort aanzienlijk.

Wij houden een minimum bedrag aan om aan acute verplichtingen te kunnen voldoen.

De derde beheersmaatregel bestaat uit het beleggen van een deel van de portefeuille in obligaties in het liquide deel van de 
markt. Dit betreft obligaties met dagelijks grote omzetten op de beurs/beurzen waarin altijd handel plaatsvindt. Een voorbeeld 
hiervan zijn Nederlandse staatsobligaties. Dit biedt naar onze mening voldoende financiële flexibiliteit.

Inflatierisico
Het risicobeheersingsbeleid is niet primair gericht op de beheersing van het inflatierisico. Dit risico wordt als een gering inherent 
risico aangemerkt mede gelet op het door ons gevoerde prijsbeleid.

Prijsrisico
Hieronder wordt het risico verstaan dat andere marktpartijen op premiegebied op erg lage niveaus aanbieden.
Wij beheersen dit risico door op basis van gedegen risicoanalyse vast te stellen of de gelopen risico’s in verhouding tot de 
premie nog aanvaardbaar zijn. Zodra dit niet meer het geval is wordt het betreffende risico niet geaccepteerd.
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Brand- en Bedrijfsschadeverzekeringen
Ondanks de aanhoudende hevige concurrentie binnen de co-assurantiemarkt, hebben wij het premie-inkomen ten opzichte 
van het voorgaande jaar zien stijgen met ruim 10 %. Dit percentage is voor een substantieel deel toe te rekenen aan de, vanuit 
ons netwerk, inkomende internationale business. De omvang van de reguliere portefeuille is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte 
van 2009. Aangezien de trend van ons premievolume in de reguliere portefeuille overeenkomt met de marktontwikkeling, is 
onze leidende positie in de co-assurantiemarkt niet in het geding gekomen. 

Hoewel wij nog geen signalen hebben ontvangen dat de marktontwikkeling zal veranderen, zien wij voldoende mogelijkheden 
om onze leidende positie binnen de co-assurantiemarkt te handhaven en zelfs te versterken. In de toelichting op de winst- en 
verliesrekening over het afgelopen jaar worden de cijfers van deze branche, samen met de cijfers van technische verzekeringen, 
verantwoord in de branche groep “Brand en andere schade aan zaken”.

Antwerpen
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Aansprakelijkheids- en Overige Variaverzekeringen
Dit verslagjaar werden wij voor aansprakelijkheid geconfronteerd met een groot aantal overnames van Nederlandse verzekerden 
– met name bedrijven in de pharma- en energiesector - door buitenlandse partijen als gevolg waarvan dit potentieel van de 
Nederlandse markt verdween. Deze verschuiving is naast faillissementen en een zich langzaam stabiliserend omzetvolume bij 
onze verzekerden, van directe invloed geweest op onze portefeuille.
Ondanks een verdere uitbouw van onze relaties en de segmenten waarin wij actief zijn, werden wij als het gevolg van de geschetste 
verschuivingen en de aanhoudende en verscherpte concurrentie, in het verslagjaar 2010 voor zowel Aansprakelijkheid als 
Overige Varia geconfronteerd met een lichte teruggang in bruto premievolume.
Ondanks de geschetste teruggang in premievolume heeft de branche aansprakelijkheid in dit verslagjaar een substantiële 
bijdrage geleverd aan het positieve resultaat van onze maatschappij.
Wij hechten er sterk aan onze huidige positie als één van de toonaangevende aansprakelijkheidsverzekeraars in zowel de 
Nederlandse als de Belgische markt verder te versterken. Integriteit, vertrouwen, teamgeest, professionaliteit en respect, 
beschouwen wij hierbij als onze kernwaarden. Het feit dat wij er in slagen langdurige relaties te onderhouden met zowel onze 
verzekerden als het intermediair, onderschrijft dat deze lange termijn visie op waarde wordt geschat door onze relaties.

Brussel
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Naast het onderhouden en behouden van onze bestaande relaties en portefeuille werden wederom stappen gezet in het verder 
profileren van onze maatschappij en uitbouwen van onze portefeuille in bredere zin. Voor zowel Nederland als België wordt over 
de branches heen nadrukkelijk gekeken naar de verdere ontwikkeling van onze distributiemogelijkheden.
Onze bestaande portefeuille in de branche ongevallen werd grotendeels in stand gehouden ofschoon de aanhoudende 
concurrentie – ook in dit segment - de ons voor ogen staande groei vertraagt.
Specifiek voor aansprakelijkheid willen wij uiteraard de verdere uitbouw van ons internationale netwerk niet onvermeld laten. Wij 
hebben het afgelopen jaar veel vooruitgang kunnen boeken  in  het aanbieden van verzekeringsoplossingen voor bestaande 
en nieuwe internationaal opererende relaties alsmede in het aanbieden van programma’s als voor complexe buitenlandse 
projecten.

Amsterdam
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Motorrijtuigenverzekeringen
De concurrentie in de branche motorrijtuigenverzekeringen is onverminderd hevig, waardoor de premies nog immer onder 
druk staan, alsmede de resultaten. De ontwikkelingen in deze branche worden door ons nauwlettend gevolgd. Door onze 
producten, tariefstelling, voorwaarden en condities zijn wij in staat continu op de actuele ontwikkelingen in te spelen.
Door deze flexibiliteit, en door het aantrekken van de economie hebben wij in 2010 een lichte stijging van het bruto premie 
inkomen kunnen realiseren.
 
De schadelast is mede door de slechte weersomstandigheden gedurende de wintermaanden gestegen ten opzichte van 2009. 
Door het voeren van een actief preventiebeleid beogen wij het aantal schaden en de omvang van de schadelast te beheersen.

Ook de omvang van de letselschaden is van invloed op de totale schadelast. Evenals in voorgaande jaren zal de behandeling 
van de personenschade centraal staan. In 2010 is een systeem ontwikkeld dat zal leiden tot een grotere transparantie. 
Naar verwachting zal dit personenschade systeem in 2011 worden geïmplementeerd. Ook de nadere afspraken over 
buitengerechtelijke kosten zullen een positieve invloed hebben op het regelingsklimaat tussen slachtoffer, belangenbehartiger 
en verzekeraar, hetgeen uiteindelijk in de totale schadelast tot uitdrukking zal komen.

Antwerpen
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Technische Verzekeringen
Hoewel de grootste daling ten gevolge van de financiële crisis achter ons ligt, stond ook dit jaar het premie inkomen onder 
druk door de nog steeds dalende premies en het na-ijleffect van de tegenvallende naverrekeningen. Dit was naar verwachting 
en conform de markt. Onze leidende positie in de co-assurantie markt heeft geen wijziging ondergaan. Ook dit jaar hebben 
wij weer een leidende rol kunnen nemen in grote zaken en/of projecten, mede dankzij onze kritische en flexibele opstelling. 
Ondanks de tendens van de dalende premies en enkele stevige schaden, hebben wij o.a. door bewaking van de condities en 
de inzet van “risk control” een tevredenstellend resultaat weten te realiseren en is de totale premie omzet ligt gestegen.
Hoewel de dalende tendens in de premiestelling nog niet tot stilstand is gebracht, verwachten wij ons marktaandeel en 
leidende positie in de markt te kunnen behouden.
In de toelichting op de verlies- en winstrekening worden de cijfers van deze branche, samen met de Brand- en 
Bedrijfsschadeverzekeringen, verantwoord in de branchegroep “Brand en andere schade aan zaken”.

Transportverzekeringen
Tot onze tevredenheid is  in 2010 het geboekte premie-inkomen met circa 10 % gestegen ten opzichte van het voorgaande 
jaar. In het bijzonder de goederentekening heeft aan deze toename bijgedragen, maar ook de cascotekening liet een verdere 
uitbouw zien. De nasleep van de mondiale financiële crisis heeft in 2010, zoals voorzien, minder naverrekeningspremie 
opgeleverd. Toch stonden de gevolgen van de crisis alsmede de aanhoudende en scherpe concurrentie een premiegroei niet 
in de weg. Wij verwachten dat met name de goederen- en aanbouwsector zich zal herstellen.
Ondanks de stijging  van  de schadelast in 2010 als gevolg van incidentele calamiteiten en de noodzakelijke verhoging van een 
aantal reserveringen is er een positief verzekeringstechnisch resultaat gerealiseerd.
Op basis van actief portfoliomanagement zullen wij ons in 2011 primair focussen op de winstgevende transportsegmenten/-
niches. Daarnaast blijven wij werken aan de verdere uitbouw van onze vooraanstaande positie van transportverzekeraar 
binnen de Nederlandse en Belgische markt. De kwaliteit van onze transporttekening op basis van “underwriting discipline” zal 
verder worden aangescherpt en wij streven ernaar de kwaliteit van onze goed geëquipeerde Acceptatie- en Schadeafdelingen 
te handhaven. Wij willen ten opzichte van onze relaties de optimale performance met betrekking tot onze dienstverlening 
handhaven.

Rotterdam
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Medewerkers
Het aantal medewerkers in zowel Nederland als in België is in 2010 verder toegenomen. Per balansdatum zijn in totaal 255 
werknemers bij de vennootschap en haar dochterondernemingen werkzaam. Door het geringe verloop kon weer een jaar 
ervaring en kennis worden toegevoegd aan de vakkunde van onze medewerkers. Onze relaties rekenen op de kwaliteit van 
dienstverlening en service, die zij vanuit het verleden gewend zijn. Wij vertrouwen erop dat alle medewerkers zich blijven 
inzetten om aan deze verwachting te voldoen. Wij danken al onze medewerkers voor hun inzet, betrokkenheid en volharding 
in een jaar, waarin intensief is samengewerkt teneinde het serviceniveau te continueren en waar mogelijk te verbeteren. Tevens 
bedanken wij alle relaties voor het vertrouwen dat zij hebben gesteld in onze maatschappij en onze medewerkers.

Perspectieven
Zowel in Nederland als in België blijven wij voortdurend in beweging. Wij zijn er van overtuigd dat niet alleen onze capaciteit, 
maar ook onze vakkennis en ervaring zullen leiden tot een verdere versterking van onze posities in de respectievelijke industriële 
schadeverzekeringsmarkten. Evenals in voorgaande jaren blijft het beleid gericht op het minimaal handhaven van de resultaten 
op het huidige niveau. Risico- en kostenbeheersing, gepaard gaande met een verantwoorde ontwikkeling van het bruto 
premie-inkomen, is de belangrijkste doelstelling. Wij hebben een positieve verwachting van de onderliggende groei van onze 
kernactiviteiten.

Teneinde te komen tot een minder volatiele portefeuille en tot een uitbreiding van de aan te bieden verzekeringsproducten 
heeft de maatschappij deelgenomen aan het biedingsproces op de kwalitatief sterke nicheverzekeraar Nassau Verzekering 
Maatschappij N.V., te Rotterdam. Na intensieve onderhandelingen werd op 19 januari 2011 een koopovereenkomst gesloten, 
die per 27 april 2011 werd opgevolgd door een daadwerkelijke koop- en verkoop overeenkomst bij notariële akte. Om 
moverende redenen is deze overeenkomst gesloten door HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, te Hannover als kopende 
partij. Het ligt in de bedoeling Nassau Verzekering Maatschappij N.V. (als verdwijnende vennootschap) te fuseren in
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (als verkrijgende vennootschap). Gelijktijdig zal een kapitaalverhoging plaatsvinden bij de 
verkrijgende vennootschap. Dit proces zal in de loop van het jaar 2011 plaatsvinden. Wij zijn de mening toegedaan dat na 
afloop van dit proces, de maatschappij haar kwaliteiten en dienstverlening naar een hoger niveau zal brengen. De eerste, door 
ons ontvangen signalen vanuit de markt steunen ons hierin.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen alsmede de algemene economische ontwikkelingen nemen wij een neutrale positie in 
wat betreft het uitspreken van een resultaatverwachting over het jaar 2011.

Rotterdam, 1 april 2011 

L.H. Schouten, voorzitter
M.M.L.O. Mattke
L.G.A.S. Niemans
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Activa (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2009

Immateriële vaste activa 1 3.339 2.760

Beleggingen

Terreinen en gebouwen 2 14.004 14.864
Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen 3
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.159 1.166

Overige financiële beleggingen 4
- Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren 736 637
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 153.701 132.101
- Leningen op schuldbekentenis 19.167 18.540
- Deposito’s bij kredietinstellingen 22.100 42.853

210.867 210.161

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering 5 43.986 37.267
Vorderingen uit herverzekering 6 9.516 5.991
Overige vorderingen 7 7.425 2.456

60.927 45.714

Overige activa 8

Materiële vaste activa 12.285 9.339
Liquide middelen 20.801 23.925

33.086 33.264

Overlopende activa

Lopende rente en huur 15.560 5.972
Overige overlopende activa 296 233

15.856 6.205

Som van de activa 324.075 298.104
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Passiva (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2009

Aandelenkapitaal 14.630 14.630
Agio 1.720 1.720
Wettelijke reserve 783 553
Overige reserves 44.752 38.050
Resultaat verslagjaar 21.768 15.932
Eigen vermogen 9 83.653 70.885

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies en lopende risico’s 10
- Bruto 102.839 104.474
- Herverzekeringsdeel 61.408 64.495

41.431 39.979

Voor te betalen schaden 11
- Bruto 711.543 619.119
- Herverzekeringsdeel 568.824 492.110

142.719 127.009

Overige voorzieningen 12 2.516 3.573

Depot van herverzekeraars 9.611 10.329

Schulden 13

Schulden uit directe verzekering 6.426 19.263
Schulden uit herverzekering 30.870 19.954
Overige kortlopende schulden 4.232 4.046

41.528 43.263

Overlopende passiva 14 2.617 3.066

Som van de passiva 324.075 298.104
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Technische rekening (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

Verdiende premies eigen rekening

Geboekte bruto premies 376.817 346.457
Uitgaande herverzekeringspremies 273.540 252.419

103.277 94.038

Wijziging technische voorziening niet verdiende
premies en lopende risico’s
- Bruto 2.134 5.236
- Aandeel herverzekereraars -3.817 -4.930

-1.683 306

101.594 94.344

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen 7.022 6.748

Overige technische baten eigen rekening 472 185

Schaden eigen rekening
Schaden
- Bruto 163.409 180.224
- Aandeel herverzekereraars 107.790 122.036

55.619 58.188

Wijziging technische voorziening voor
te betalen schaden
- Bruto 92.424 39.033
- Aandeel herverzekereraars 76.714 42.381

15.710 -3.348

71.329 54.840

Bedrijfskosten 23.521 24.799

Overige technische lasten eigen rekening 185 89

Resultaat technische rekening 15 14.053 21.549
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Niet-technische rekening (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

Resultaat technische rekening 14.053 21.549

Opbrengsten uit beleggingen
- Opbrengsten uit deelnemingen -7 15
- Opbrengsten uit overige beleggingen 7.747 8.039
- Waardeveranderingen op beleggingen 0 572
- Gerealiseerde winst op beleggingen 5.442 0

13.182 8.626

Beleggingslasten -1.337 -1.342

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekening -7.022 -6.748

Overige baten 2.868 870

Overige lasten -862 -3.886

Resultaat voor belastingen 20.882 19.069

Belastingen 16 886 -3.137

Resultaat na belastingen 21.768 15.932
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(in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

Kasstroom uit operationele activiteiten
- Resultaat technische rekening 14.053 21.549
- Resultaat niet-technische rekening 7.715 -5.617
- Vermeerdering technische voorzieningen eigen rekening 17.162 -3.422
- Mutaties voorzieningen -1.057 -713
- Herwaardering overige beleggingen -39 -547
- Afschrijvingen immatiële vaste activa 824 2.288
- Afschrijven materiële vaste activa 2.822 2.078
- Mutatie vorderingen en overlopende activa -2.902 -14.737
- Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva -24.864 23.146
- Resultaat op deelnemingen 7 -15
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 13.721 24.010

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen
- Immateriële vaste activa -1.403 -2.163
- Beleggingen in terreinen en gebouwen 0 -317
- Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen 0 0
- Overige financiële beleggingen -110.323 -34.414
- Materiële vaste activa -5.001 -4.393

-116.727 -41.287

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Immateriële vaste activa 0 0
- Beleggingen in terreinen en gebouwen 0 0
- Overige financiële beleggingen 108.789 40.078
- Materiële vaste activa 93 16

108.882 40.094

Totaal kasstroom uit investerings- en -7.845 -1.193
beleggingsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.000 -11.000

Kasstroom -3.124 11.817

Liquide middelen 1 januari 23.925 12.108

Liquide middelen 31 december 20.801 23.925
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Algemeen

Doelstelling van de organisatie

De vennootschap heeft als doel het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf in de zin van de Wet op het Financieel 
Toezicht en de herverzekering van risico’s, die worden gelopen door de vennootschap uit hoofde van de uitoefening van het 
schadeverzekeringsbedrijf. Hieronder is mede begrepen het innen van premies, het beleggen van geïnde premies en het 
onderbrengen van bovengenoemde risico’s bij herverzekeraars, alsmede alles wat met het bovenstaande in de uitgebreidste 
zin verband houdt.

Relatie met moedermaatschappij

De vennootschap is een 100 %-dochtermaatschappij van HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, waarvan de aandelen 
middels een houdstermaatschappij, HDI-Gerling Sach Serviceholding AG, in eigendom zijn van Talanx AG te Hannover.
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is gevestigd te Rotterdam.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde 
schattingen en veronderstellingen te doen, die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten 
kunnen van deze schattingen afwijken.
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Grondslagen voor consolidatie

De jaarrekening van de vennootschap is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Talanx AG, welke ter inzage ligt 
bij de Kamer van Koophandel te Hannover.
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. en haar 
groepsmaatschappijen, waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend, dan wel waarover de centrale leiding 
bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen, waarin HDI-Gerling Verzekeringen N.V. een meerderheidsbelang heeft 
of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten, die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen 
worden uitgeoefend, betrokken. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip, 
waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot 
het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de 
groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.
Gezien het geringe materiële belang is consolidatie achterwege gebleven van de groepsmaatschappijen
H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V., HANNOVER Risk Consultants B.V. en HDI-Gerling Services SA.

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Alle bedragen zijn in eenheden van 1.000 euro, tenzij voor het bedrag een euroteken is geplaatst.
Alle activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde opgenomen.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode, waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. is de euro (e).

Bedragen in vreemde valuta zijn tegen de koers per balansdatum omgerekend. Koersverschillen worden ten gunste c.q. ten 
laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Immateriële vaste activa

Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de verkrijgingprijs van de deelnemingen en de nettovermogenswaarde 
op het moment van verkrijging verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Goodwill betaald bij de acquisitie van buitenlandse 
groepsmaatschappijen en deelnemingen wordt omgerekend tegen de koers op moment van verkrijging. Eventuele negatieve 
goodwill (badwill) wordt opgenomen in een herwaarderingsreserve onder het eigen vermogen. De geactiveerde goodwill en 
gepassiveerde negatieve goodwill (badwill) worden afgeschreven op basis van realisatie per jaar, indien de goodwill direct is 
toe te rekenen aan specifieke waarden.
Software voor computerhardware, die zonder die specifieke software niet werkt, zoals het besturingssysteem, vormt een 
integraal onderdeel van de betreffende hardware en wordt behandeld als materiële vaste activa. Wanneer software geen 
integraal onderdeel van de betreffende hardware uitmaakt, worden de kosten die zijn gemaakt tijdens de ontwikkelingsfase 
geactiveerd als immaterieel vast actief en lineair afgeschreven over de geschatte gebruiksduur.
De goodwill bestaat tevens uit de inbreng van een deel van de vaste inrichting van HDI-Gerling Versicherung AG. De goodwill 
wordt afgeschreven over de verwachte economische levensduur van twee jaar.

Beleggingen

Terreinen en gebouwen (voor eigen gebruik) zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair en gebaseerd op de verwachte levensduur. Zonodig wordt aanvullend tot een lagere 
bedrijfswaarde afgeschreven. De afschrijvingstermijn is 20 jaar. Taxatie vindt eenmaal per vijf jaar plaats.
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Deelnemingen, waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden in de (en-
kelvoudige) jaarrekening gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de 
bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. gehanteerd. 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. heeft 
echter het stellige voornemen om deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde in staat te stellen haar schulden te 
betalen. Hiertoe wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deel-
neming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden 
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door HDI-Gerling Verzekeringen N.V. ten behoeve van deze deelnemingen.

Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. 
Zowel positieve als negatieve koersmutaties worden ten gunste c.q. ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren zijn gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Het verschil tussen kost-
prijs en aflossingswaarde wordt lineair geamortiseerd over de looptijd van de obligaties en andere vastrentende waardepapie-
ren en ten gunste c.q. ten laste van de intrestbaten verantwoord.

De overige beleggingen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Overige activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvin-
gen zijn lineair en gebaseerd op de verwachte levensduur. Zonodig wordt aanvullend tot een lagere bedrijfswaarde afgeschre-
ven. De afschrijvingstermijn is 3-10 jaar.

Technische voorzieningen

De technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s wordt voor de directe tekening voor zover mo-
gelijk volgens het 1/24-systeem op basis van de netto premies berekend. Voor technische verzekeringen (verantwoord onder 
“Brand en andere schade aan zaken”) en transportverzekeringen wordt een afwijkend systeem toegepast, dat rekening houdt 
met de tijdsduur en de (op)lopende risico-exposure van de verzekerde projecten. Voor indirecte tekening wordt de opgave van 
cedenten gevolgd.

De technische voorziening voor te betalen schaden wordt post voor post vastgesteld op basis van de gemelde schaden.
Voor nog niet bekende evenementen is op basis van ervaringscijfers aanvullend gereserveerd. In de voorziening is inbegrepen 
een voorziening voor toekomstige schadebehandelkosten voor, per balansdatum, nog niet afgewikkelde schadegevallen. De 
hoogte van de voorziening is intern kwalitatief getoetst en toereikend bevonden.
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Overige voorzieningen

Pensioenvoorzieningen en prépensioenvoorziening

Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds 
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor 
een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een 
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het 
fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen 
zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele 
verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met 
de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum 
af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderneming de 
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de 
vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Prépensioen

De voorziening voor het tijdelijk ouderdomspensioen of prépensioen is niet contant gemaakt, maar tegen nominale waarde van 
de toezegging opgenomen. Ook hier betreft het uitsluitend reeds ingegane verplichtingen in eigen beheer.

Voorziening voor latente belastingverplichtingen

Voor zover fiscale waarderingen afwijken van de vermelde waarderingsgrondslagen en daaruit uitgestelde belastingverplichtingen 
voortvloeien, wordt voor deze verplichtingen een voorziening voor latente belastingen getroffen, berekend tegen het actuele 
belastingpercentage.
Actieve latenties worden gewaardeerd, indien in redelijkheid mag worden aangenomen dat realisatie te zijner tijd zal plaatsvinden.

Voorziening achterstallig onderhoud

Voor de verwachte kosten van achterstallig onderhoud is in het verleden een voorziening getroffen. Deze voorziening is in het 
boekjaar volledig aangewend voor de daartoe bestemde doeleinden. De voorziening bedraagt per 31 december 2010 nihil.

Overlopende activa en passiva

Onder deze post is opgenomen de resterende agio en disagio op belegging en in vastrentende waarden, die gewaardeerd 
worden tegen aflossingswaarde. Ook de “nog te betalen kosten” worden hieronder verantwoord.

Acquisitiekosten

Als acquisitiekosten worden aangemerkt de aan het professionele intermediair betaalde provisies. De mate waarin deze als 
vooruitbetaald worden beschouwd dan wel in het resultaat worden verwerkt, is gelijk aan de mate waarin de premies, waarop 
zij betrekking hebben, in de technische voorziening premies wordt opgenomen, dan wel als verdiend worden beschouwd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid in 
euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.
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1 Immateriële vaste activa

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 2.760 2.885
Investeringen 1.403 2.163
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen -824 -2.288
Stand per 31 december 3.339 2.760

Aanschaffingswaarde 31 december 7.625 9.720
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 4.286 6.960

Het onder immateriële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op gemaakte ontwikkelingskosten voor software en 
betaalde goodwill. De betaalde goodwill bestaat uit de inbreng van een deel van de vaste inrichting van HDI-Gerling Industrie 
Versicherung AG. De goodwill wordt afgeschreven over de verwachte economische levensduur, welke is gesteld op twee jaar. 
De goodwill is op 31 december 2010 volledig afgeschreven.

2 Terreinen en gebouwen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 14.864 15.384
Investeringen 0 317
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen -860 -837
Stand per 31 december 14.004 14.864

Aanschaffingswaarde 31 december 23.994 23.994
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 9.990 9.130

De taxatiewaarde van de kantoren en terreinen bedraagt 18.225 (2009: 18.225). De laatste taxaties hebben plaatsgevonden in 
2007 en 2008. Eind 2007/begin 2008 is gestart met een algehele renovatie van het onroerend goed gelegen aan de Westblaak 
14 te Rotterdam. Deze renovatie wordt in fases  uitgevoerd. Per balansdatum was ca. 95 % van deze renovatiewerkzaamheden 
gereed en geactiveerd. Dit kantoorpand wordt volledig voor de eigen bedrijfshuisvesting gebruikt. Het onroerend goed gelegen 
aan de Tervurenlaan 273 te Brussel wordt voor ca. 75 % aan derden verhuurd. De resterende ruimte voorziet in de eigen 
huisvestingsbehoefte.
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3 Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 1.166 1.151
Aankopen/vermeerderingen 0 0
Resultaat boekjaar -7 15

Boekwaarde 31 december 1.159 1.166
Onder Overige voorzieningen opgenomen 0 0
In mindering gebracht op vorderingen 0 0
Stand per 31 december 1.159 1.166

Kapitaalbelangen

Kapitaalbelang                                                 Statutaire zetels       Aandeel           Eigen vermogen         Resultaat

HANNOVER Risk Consultants B.V.                             Rotterdam          100,00 %                       230                        -119
H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V.                                  Rotterdam          100,00 %                       787                           69
HDI-Gerling Services SA                                             Brussel               100,00 %                       143                           43

4 Overige financiële beleggingen

Aandelen, deel-
nemingsbewijzen

en andere niet
vastrentende

waardepapieren

Obligaties Leningen Deposito’s Totaal
en andere op bij

vast- schuld- krediet-
rentende bekente- instel-
waarde- nis lingen
papieren

Stand per 31 december 2009 637 132.101 18.540 42.853 194.131
Verstrekkingen/aankopen 60 103.800 1.863 4.600 110.323
Aflossingen/verkopen 0 -82.200 -1.236 -25.353 -108.789
Herwaardering/afboeking ten laste van resultaat 39 0 0 0 39
Stand per 31 december 2010 736 153.701 19.167 22.100 195.704

De aanschafwaarde van de aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren bedraagt 748 (2009: 
688). De beurswaarde van de obligaties en andere vastrentende waardepapieren bedraagt 170.688 (2009: 144.436). Hiervan 
heeft 10.667 (2009: 10.542) betrekking op niet ter beurze verhandelde obligaties en andere vastrentende waardepapieren. 
Het verschil tussen kostprijs en aflossingswaarde bedraagt 12.913 (2009: 3.583). Hiervan resteert per balansdatum 10.743 
(2009: 2.564), die is inbegrepen onder overlopende activa. In de leningen op schuldbekentenis zijn leningen aan bestuursleden 
begrepen ter grootte van 73 (2009: 100). In het verslagjaar werd 27 afgelost. In deze post zijn eveneens begrepen hypothecaire 
leningen ter grootte van 8.291 (2009: 7.716). In het verslagjaar werd 447 (2009: 403) afgelost.
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5 Vorderingen uit directe verzekeringen

31.12.2010 31.12.2009

Verzekeringsnemers 3.730 6.452
Tussenpersonen en makelaars 40.256 30.815
Stand per 31 december 43.986 37.267

6 Vorderingen uit herverzekeringen

In de vorderingen uit herverzekering is 0 (2009: 3.923) begrepen inzake vorderingen op groepsmaatschappijen. Voor het 
risico van oninbaarheid is een voorziening getroffen van 1.942 (2009: 1.942).

7 Overige vorderingen

In de overige vorderingen is 4.872 (2009: 411) opgenomen aan belastingen en sociale lasten. Het aandeel vennootschaps-
belasting hierin bedraagt 4.629 (2009: 82). In de vorderingen is 1.058 (2009: 16) begrepen inzake vorderingen op groeps-
maatschappijen.

8 Overige activa
Het onder materiële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op overige bedrijfsmiddelen.

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 9.339 6.203
Investeringen 5.001 4.393
Desinvesteringen -93 -16
Afschrijvingen -1.962 -1.241
Stand per 31 decemer 12.285 9.339

Aanschaffingswaarde 31 december 18.184 14.126
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 5.899 4.787

De vorderingen en overige activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

9 Eigen vermogen

Voor een toelichting op het geconsolideerde Eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op het vennootschappelijk 
Eigen vermogen.
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10 Technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s

2010 Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 118.245 74.022 44.223
Af: afsluitkosten -15.406 -12.614 -2.792
Stand per 31 december 102.839 61.408 41.431

2009 Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 120.379 77.839 42.540
Af: afsluitkosten -15.905 -13.344 -2.561
Stand per 31 december 104.474 64.495 39.979

De technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s heeft overwegend een kortlopend karakter.

11 Technische voorziening voor te betalen schaden

Eigen rekening
Bruto Herver- 31.12.2010 31.12.2009

zekering

Brand en andere schade aan zaken 260.576 214.592 45.984 41.066
Ongevallen en ziekte 6.666 107 6.559 6.295
Overige branches 257.713 230.504 27.209 23.869
Motorrijtuigen 60.612 45.659 14.953 12.905
Transport 109.261 77.962 31.299 28.249

694.828 568.824 126.004 112.384
Schadebehandelkosten 16.715 0 16.715 14.625
Stand per 31 december 711.543 568.824 142.719 127.009

De technische voorziening voor te betalen schaden heeft overwegend een langlopend karakter.

Het bruto afwikkelingsresultaat bedroeg in 2010 circa e 58,6 mln positief (2009: e 45,8 mln positief).

Afwikkelingsresultaat in 2010

2009 2008 2007 2006 Totaal
en eerder

Brand en andere schade aan zaken 14.114 15.243 7.130 9.627 46.114
Ongevallen en ziekte 70 60 6 128 264
Overige branches 298 5.777 709 -7.292 -508
Motorrijtuigen 4.519 223 174 -360 4.556
Transport 1.807 2.293 2.453 1.661 8.214
Totaal bruto 20.808 23.596 10.472 3.764 58.640
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Afwikkelingsresultaat in 2009

2008 2007 2006 2005 Totaal
en eerder

Brand en andere schade aan zaken 16.965 2.925 2.676 8.716 31.282
Ongevallen en ziekte 106 202 -13 90 385
Overige branches 10.678 5.261 4.007 -25.997 -6.051
Motorrijtuigen 6.453 441 206 -497 6.603
Transport 4.359 2.022 1.741 5.458 13.580
Totaal bruto 38.561 10.851 8.617 -12.230 45.799

12 Overige voorzieningen

31.12.2010 31.12.2009

Voorziening pensioenen en prépensioenen 404 591
Voorziening jubileumuitkeringen 311 685
Voorziening risico’s uit geschillen en rechtsgedingen 0 0
Voorziening latente belastingverplichtingen 1.356 1.397
Voorziening overig 445 900
Stand per 31 december 2.516 3.573

Voorziening pensioenen en prépensioenen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 591 777
Aanwending -346 -401
Dotatie 253 230
Vrijval -94 -15
Stand per 31 december 404 591

Voorziening jubileumuitkeringen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 685 0
Aanwending -8 0
Dotatie 33 685
Vrijval -399 0
Stand per 31 december 311 685
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Voorziening latente belastingverplichtingen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 1.397 2.061
Dotaties als gevolg van waarderingsverschillen 0 0
Onttrekkingen als gevolg van waarderingsverschillen -41 -664
Stand per 31 december 1.356 1.397

Voorziening overig

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 900 600
Aanwending -850 0
Dotatie 395 300
Vrijval 0 0
Stand per 31 december 445 900

13 Schulden

In de schulden uit directe verzekering is 0 (2009: 136) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen. In de schulden 
uit herverzekering is 24.649 (2009: 7.134) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen. In de overige kortlopende 
schulden is 850 (2009: 597) aan groepsmaatschappijen opgenomen en 1.762 (2009: 1.872) aan belastingen en sociale 
verzekeringspremies. Het aandeel vennootschapsbelasting hierin bedraagt 43 (2009: 725). De schulden hebben een looptijd 
korter dan één jaar.

14 Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden nog te betalen kosten opgenomen. De overlopende passiva hebben een looptijd 
korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Uit lease- en andere overeenkomsten vloeit een totale verplichting voort van 1.747 (2009: 1.483), waarvan 634 (2009: 566) 
binnen 12 maanden en 3 na vijf jaar (2009: 0).
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15 Resultaten technische rekening per branchegroep

Brand en Ongeval- Overige Motor- Transport Totaal Totaal
andere len en branches rijtuigen 2010 2009 
schade ziekte

aan zaken

Geboekte premies 178.034 3.797 89.461 32.904 72.621 376.817 346.457
Verdiende premies 179.972 4.213 91.223 32.641 70.902 378.951 351.693
Schaden 114.901 2.086 53.507 30.830 54.509 255.833 219.257
Bedrijfskosten 31.549 1.625 15.857 7.957 18.242 75.230 71.762

33.522 502 21.859 -6.146 -1.849 47.888 60.674
Som herverzekerings-
baten en -lasten -32.841 -198 -10.386 1.155 1.126 -41.144 -45.969
Toegerekende opbrengsten 2.873 301 1.498 771 1.579 7.022 6.748
Resultaat 3.554 605 12.971 -4.220 856 13.766 21.453
Overige technische baten en -lasten 287 96
Resultaat technische rekening 14.053 21.549

De geboekte premies hebben nagenoeg uitsluitend betrekking op directe tekening.

De bedrijfskosten bestaan uit de verrekende provisies en commissies, de mutatie in de voorziening voor vooruitbetaalde 
aquisisitekosten en de aan de branches toegerekende kosten.

Kosten

31.12.2010 31.12.2009

Salarissen 13.648 13.257
Sociale lasten en pensioenpremies 4.613 5.615
Afschrjving bedrijfsmiddelen 3.067 3.720
Overige kosten 11.347 10.670
Provisie (netto) -538 1.419
Totaal 32.137 34.681

De kosten zijn in de resultatenrekening als volgt verwerkt:

31.12.2010 31.12.2009

Acquisitiekosten 15.691 17.411
Beheers- en personeelskosten, afschrijving bedrijfsmiddelen 7.291 7.388

22.982 24.799
Schadebehandelkosten 7.818 8.540
Beheerskosten beleggingen 1.337 1.342
Niet toegerekende kosten 0 0
Totaal 32.137 34.681

In de personeelskosten is 2.682 (2009: 3.176) aan pensioenlasten en kosten uit hoofde van prépensioen begrepen. De 
bezoldiging van commissarissen bedroeg in het verslagjaar 28 (2009: 25), de bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van 
bestuurders 1.020 (2009: 917). Gedurende 2009 waren gemiddeld 218 (2009: 208) personen op voltijd-basis werkzaam bij 
de vennootschap.
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Opbrengsten uit beleggingen

Gemiddeld Direct Niet Totaal
belegd resultaat gerealis. resultaat

vermogen resultaat

Terreinen en gebouwen 14.463 197 0 197
Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.163 -7 0 -7

Overige financiële beleggingen
- Aandelen en deelnemingsbewijzen 636 -27 0 -27
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 140.080 11.582 0 11.582
- Leningen op schuldbekentenis 18.798 1.029 0 1.029
- Deposito’s bij kredietinstellingen 48.440 408 0 408
Totaal 223.580 13.182 0 13.182

De opbrengsten uit beleggingen worden als volgt toegerekend:

Aan de technische rekening 7.022
Aan de niet-technische rekening 6.160
Verantwoord in het resultaat 13.182

De opbrengsten uit beleggingen zijn op basis van het gemiddelde van de netto technische voorzieningen, primo en ultimo 
boekjaar, aan de technische rekening toegerekend tegen 4 % (2009: 4 %).

16 Belastingen

De vennootschap vormt een fiscale eenheid met HANNOVER Risk Consultants B.V. en H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. De 
door de fiscale eenheid verschuldigde belasting is, evenredig naar het behaalde fiscale resultaat, verwerkt in de afzonderlijke 
jaarrekeningen van de respectieve vennootschappen.

De effectieve belastingdruk bedraagt -4,2 % (2009: 16,50 %) en wijkt af van de toepasselijke belastingdruk van 25,50 % 
(2009: 25,50 %). De belangrijkste oorzaak hiervan is het ontbreken van belastingdruk over het in België behaalde resultaat 
als gevolg van fiscale compensatie met eerder geleden verliezen. Met ingang van dit verslagjaar worden de mogelijkheden 
van verliescompensatie als latente belastingvordering opgenomen. Het management verwacht dat dit gerealiseerd wordt 
door toekomstige resultaten.

Transacties met verbonden partijen

In het kader van zijn gewone bedrijfsvoering sluit HDI-Gerling Verzekeringen N.V. diverse transacties met verbonden partijen. 
Partijen worden als verbonden partij beschouwd wanneer één partij bij de besluitvorming over financiële of operationele 
kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. Transacties met verbonden partijen 
hebben plaatsgevonden tegen marktconforme voorwaarden. De belangrijkste transacties met verbonden partijen hebben 
betrekking op herverzekeringstransacties met HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, HDI-Gerling Welt Service AG en 
Hannover Rückversicherung AG. Daarnaast treedt H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. op als gevolmachtigd agent van de 
vennootschap en worden consultantsdiensten afgenomen van HANNOVER Risk Consultants B.V.
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RISICO BEHEER 

ALGEMEEN

Governance
Teneinde ons maatschappelijke doel te verwezenlijken waarborgen wij een transparante organisatiestructuur ingericht op 
onze activiteiten en met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten. Onze organisatie kenmerkt zich als een 
platte organisatie met duidelijke lijnen. Wij hebben bij de inrichting gekozen voor het zogenoemde “three-lines-of-defence 
model”. Overeenkomstig dit model is het managementteam verantwoordelijk voor de implementatie van vastgesteld beleid, 
de dagelijkse verantwoordelijkheden, rapportages en het beheer van informatie. In de tweede lijn vindt de coördinatie en 
ontwikkeling van beleid en rapportagestructuren plaats en vindt de controle op de naleving van wettelijke en interne regels 
plaats. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de risico managementfunctie, de compliance functie en de afdeling Financiële 
Administratie & Controlling. De derde lijn wordt gevormd door de interne en externe audit functies. Zij voeren audits uit op de 
aanwezige beheersmaatregelen, procedures en werking van ons governance systeem.

Vooruitlopend op de implementatie van Solvency II hebben wij in 2010 onze huidige Governance Organisatie geëvalueerd.  Het 
Verbond van Verzekeraars heeft op 15 december 2010 governance principes vastgesteld. Mede in het kader van Solvency II 
verwachten wij in 2011 een nadere invulling te geven aan deze principes.

1.  Algemene vergadering van aandeelhouders
In 2010 heeft een herstructurering plaatsgevonden binnen de Talanx-groep als gevolg waarvan HDI-Gerling International 
Holding AG alle door haar gehouden aandelen in het kapitaal van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. heeft overgedragen aan 
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG.

Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin het jaarverslag wordt besproken, 
de jaarrekening wordt vastgesteld en décharge wordt verleend aan leden van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen. Daarnaast wordt er jaarlijks ten minste één buitengewone algemene vergadering gehouden. Buitengewone 
algemene vergaderingen worden verder gehouden zo dikwijls de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen dit 
noodzakelijk vindt.

2.  Raad van Commissarissen
Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen is een functieprofiel opgesteld. Hieruit volgt dat de Raad van 
Commissarissen bestaat uit ten minste vier leden om zijn functie goed te kunnen uitoefenen. Aan de Raad van Commissarissen 
komen de taken en verantwoordelijkheden toe die krachtens wet en statuten aan hem zijn toebedeeld. De primaire functie 
van de Raad van Commissarissen is het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in 
de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad ter 
zijde.  Daarnaast houdt de Raad van Commissarissen toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde risicobeleid. Het 
risicoprofiel wordt daartoe periodiek besproken en beoordeeld. De Raad van Commissarissen beoordeelt in het bijzonder of de 
kapitaalallocatie en het liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met het goedgekeurde risicobeleid.

De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid 
van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten.  Financiële 
en bedrijfskundige deskundigheid alsmede deskundigheid ten aanzien van overige aspecten van het ondernemingsbeleid zijn 
binnen de Raad van Commissarissen gewaarborgd. Er wordt gestreefd naar zowel mannelijke als vrouwelijke commissarissen, 
uit verschillende leeftijdsgroepen, nog actief of reeds gepensioneerd en met mogelijk verschillende nationaliteiten. Een 
commissaris treedt uiterlijk af in het boekjaar waarin hij de leeftijd van zeventig jaar bereikt. 

Bij de (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen wordt de deskundigheid binnen de Raad van 
Commissarissen op onderstaande terreinen gewaarborgd:

- verzekeringswezen;
- accountancy, financiën en beleggingen;
- risicobeheer/risk management;
- juridische zaken en corporate governance;
- integriteit van de onderneming;
- personeelsbeleid en management development.

Kandidaat leden van de Raad van Commissarissen kwalificeren zich voor een lidmaatschap van de Raad van Commissarissen 
als zij relevante bestuurlijke ervaring hebben opgedaan bij een of meer financiële dienstverleners. Bij het vervullen van hun taak 
zijn zij gehouden zich te richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen waarbij zij 
oog hebben voor relevante (internationale) sociale, economische, politieke en overige ontwikkelingen. De leden van de Raad 
van Commissarissen zijn in  staat om de hoofdlijnen van het totale beleid zelfstandig te beoordelen en zich een afgewogen en 
zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s daaraan verbonden. Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt 
voorts verlangd dat zij voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen. Personen 
van wie de integriteit ter discussie gesteld kan worden, worden niet benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
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Wij onderschrijven het principe dat alle leden van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, 
in beginsel onafhankelijk dient te zijn.

Daar waar noodzakelijk zal op initiatief van de voorzitter van de Raad van Commissarissen de deskundigheid van individuele 
leden van de Raad van Commissarissen op peil worden gebracht. Gelet op de aanwezige kennis en ervaring wordt een 
programma van permanente educatie niet wenselijk geacht.

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding.

Audit Commissie 
De Raad van Commissarissen heeft eind 2010 uit haar midden een Audit Commissie ingesteld. Deze Audit Commissie heeft 
de taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden. De Raad van Commissarissen blijft collectief 
verantwoordelijk voor de vervulling van de aan de Audit Commissie gedelegeerde taken.

De Audit Commissie zal toezien op de werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen, de opvolging van 
opmerkingen en aanbevelingen van de interne auditfunctie en de externe accountant, de rol en het functioneren van de interne 
auditfunctie en het beleid ten aanzien van fiscale planning, de relatie met externe accountant, de financiering van HDI-Gerling 
Verzekeringen N.V. en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie.

Voorzitter van de Audit Commissie is drs. E. Möller. De Audit Commissie bestaat voorts uit de heren G.H. Mattke en J.H. 
Wohlthat. De samenstelling van deze Audit Commissie is zodanig dat kennis van en ervaring met  financiële verslaggeving, 
interne beheersing en audit gewaarborgd is. 

3.  Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en 
realiseren van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Zij draagt met inachtneming 
van de door de Raad van Commissarissen goedgekeurde risicobereidheid zorg voor een evenwichtige afweging tussen de 
commerciële belangen en de risico’s daaraan verbonden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor een bedrijfscultuur die 
zich kenmerkt door een integere bedrijfsvoering, de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van risico’s 
verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap en haar beleid.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is zodanig dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Bestuurders beschikken 
over gedegen kennis en ervaring opgedaan in de financiële sector. Zij zijn in staat om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen 
en te bepalen en om zich een afgewogen zelfstandig oordeel te vormen over risico’s die daarmee samenhangen.

Voorafgaand aan de benoeming wordt vastgesteld of een kandidaat bestuurder beschikt over voldoende kennis, deskundigheid 
en ervaring om uitvoering te geven aan de bestuursfunctie. Een kandidaat bestuurder wordt niet benoemd tot bestuurder als 
zijn (financiële) integriteit in twijfel getrokken kan worden.

De voorzitter van de Raad van Bestuur ziet toe op het niveau van deskundigheid van de Raad van Bestuur. Daar waar 
noodzakelijk zal op initiatief van de voorzitter van de Raad van Bestuur de deskundigheid van individuele leden van de Raad 
van Bestuur op peil worden gebracht. Gelet op de aanwezige kennis en ervaring wordt een programma van permanente 
educatie voor leden van de Raad van Bestuur niet wenselijk geacht.

Binnen de Raad van Bestuur is gekozen voor een portefeuilleverdeling waarbij de leden – met uitzondering van de voorzitter 
van de Raad van Bestuur- één of meer verzekeringstechnische afdelingen als aandachtsgebied hebben. Tot de portefeuille van 
de voorzitter van de Raad van Bestuur behoort onder meer riskmanagement en  compliance.

De Raad van Bestuur draagt bij haar handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de stakeholders, 
waarbij rekening wordt gehouden met de continuïteit van de vennootschap, de maatschappelijke omgeving waarin de 
vennootschap functioneert en met geldende wet- en regelgeving en codes die op de vennootschap van toepassing zijn. De 
individuele leden van de Raad van Bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere wijze uit met 
inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.

4.  Sleutelfuncties
De volgende sleutelfuncties worden onderscheiden (Riskmanagementfunctie, Interne Audit functie, Actuariële functie en 
Compliance functie).

Riskmanagementfunctie
De risicomanagementfunctie is in 2010 ingevuld vanuit de afdeling Financiële Administratie & Controlling en de afdeling 
Juridische Zaken/Compliance, beide afdelingen vallen onder de voorzitter van de Raad van Bestuur. Er is daarnaast een 
risicomanagementcomité dat periodiek overlegt over de beheersing van risico’s die HDI-Gerling Verzekeringen N.V. loopt, 
alsmede over ontwikkelingen op het gebied van riskmanagement in algemene zin.
De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitvoeren, monitoren en waar nodig bijstellen 
van het algehele risicobeleid.
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In het kader van Solvency II verwachten wij in 2011 onze riskmanagement organisatie verder te verankeren in onze organisatie, 
bestaande rapportagestructuren waar nodig te verbeteren en sleutelfuncties (zoals de risk managementfunctie) meer te kunnen 
positioneren. De implementatie van Solvency II zien wij als een uitgelezen kans om bestaand beleid en aanwezige procedures 
kritisch te evalueren en waar nodig bij te stellen en zo onze bedrijfsvoering verder te professionaliseren. 

Interne Audit functie
De interne auditfunctie is in 2010 uitbesteed aan Price Waterhouse Coopers. Deze uitbesteding draagt bij aan de 
onafhankelijkheid van de interne audit functie. De primaire taak van de interne audit functie is te beoordelen of de interne 
beheersmaatregelen in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. De interne audit functie rapporteert zowel aan de Raad van 
Bestuur als aan de aandeelhouder. De inrichting van deze sleutelfunctie zal medio 2011 verder worden geëvalueerd en worden 
beschreven.

Actuariële functie
De actuariële functie is deels belegd bij de afdeling Financiële Administratie & Controlling en deels uitbesteed aan Towers 
Watson. In het kader van Solvency II verwachten wij een verdere ontwikkeling van deze functie in 2011.

Compliance functie
De compliance functie wordt uitgeoefend door de afdeling Juridische Zaken/Compliance. De positionering van deze afdeling 
alsmede haar taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een compliance charter. Vanuit deze afdeling wordt geadviseerd 
over de implementatie van wet- en regelgeving en wordt toegezien op de naleving daarvan. De compliance functie rapporteert 
aan de voorzitter Raad van Bestuur.

5.  Cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij hechten aan de integere uitoefening van ons bedrijf en hanteren binnen onze organisatie de volgende kernwaarden: 
integriteit, vertrouwen, teamgeest, professionaliteit en respect. Wij dragen deze kernwaarden uit en leggen deze  ten 
grondslag aan het beleid dat wij op tal van terreinen voeren. Deze kernwaarden geven ook blijk van onze betrokkenheid bij de 
ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zijn ons bewust van onze positie en het vertrouwen dat wij genieten van onze klanten. 
Om dit vertrouwen te kunnen behouden is integriteit van onze medewerkers, producten en processen van belang.  Wij zien 
de implementatie van Solvency II als een mogelijkheid om onze organisatie en interne processen verder te professionaliseren 
teneinde aan onze klanten op lange termijn zekerheid te kunnen blijven bieden.

De betrokkenheid van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. bij ontwikkelingen in de maatschappij vertaalt zich in de actieve 
participatie in gremia bij het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs. Daarnaast leveren wij 
een maatschappelijke bijdrage aan het opleiden van nieuwe instromers in de branche waartoe wij samenwerken met enkele 
opleidingsinstituten. 

HDI-Gerling Verzekeringen N.V. conformeert  zich bovendien aan de basiswaarden en waar passend gedragsregels zoals 
vastgelegd in de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

6.  Beloningsbeleid
Wij hanteren een zorgvuldig en beheerst beloningsbeleid dat geen afbreuk doet aan de belangen van onze klanten en 
overige stakeholders. Uitgangspunt van het beloningsbeleid is, dat de relevante colleges aan leden van de Raad van Bestuur 
een zodanig beloningsbeleid aanbieden dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken, 
gemotiveerd blijven en behouden kunnen worden. Daarbij volgen wij de ontwikkelingen in de markt op gepaste wijze. 
Gelet op de maatschappelijke discussie omtrent de toekenning van variabele beloningen wordt de toekenning daarvan niet 
gegarandeerd en is deze afhankelijk gesteld van de lange termijn doelstellingen van de onderneming  en van gerealiseerde 
vooraf gestelde doelstellingen. 

De beloning voor bestuurders bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele beloning, een pensioenvoorziening en enkele 
aanvullende regelingen (zoals onkostenvergoedingen). Leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen rechten op (certificaten 
van) aandelen of opties.

De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks of de vaste vergoeding passend is gelet op de ontwikkelingen in de markt en 
de prestaties van de individuele bestuurder. De toekenning van de variabele beloning is niet gegarandeerd. Deze is afhankelijk 
gesteld van de prestaties van de onderneming en de prestaties van de individuele bestuurder. Jaarlijks wordt besloten of tot 
toekenning wordt overgegaan. 
Wij menen dat ons beleid ten aanzien van de toekenning van variabele beloningen en gegeven de maatschappelijke discussie 
omtrent variabele beloningen passend en verantwoord is.

Aan bestuurders en commissarissen worden in beginsel geen leningen en garanties verstrekt anders dan tegen gebruikelijke 
commerciële voorwaarden en zekerheden.
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Riskmanagement

1.  Risico strategie
Om uitvoering te kunnen geven aan onze ondernemingsplannen, onze Standard en Poor’s rating van A-Stable te behouden 
c.q. te verbeteren en om onze reputatie en het vertrouwen dat wij genieten van onze klanten veilig te stellen, hanteren wij 
een risicostrategie gericht op het blijvend aanhouden van voldoende solvabiliteit passend bij onze kapitaalbehoefte. Wij 
menen deze strategie te kunnen realiseren door intern een minimale solvabiliteitseis te hanteren van 200 % dat ruim boven de 
wettelijk vereiste solvabiliteit ligt, alsmede door het voeren van een integere bedrijfsvoering, daaronder begrepen een adequate 
risicobeheersing.

In het kader van risicobeheersing hebben wij de navolgende risico’s onderscheiden waarop passende beheersmaatregelen zijn 
getroffen: (i) strategische risico, (ii) markt- en renterisico, (iii) krediet- en debiteurenrisico, (iv) verzekeringstechnische risico, (v) 
operationele risico, (vi) automatiseringsrisico en (vii) integriteitrisico (viii) matching- en renterisico. Deze strategie sluit aan bij de 
richtlijnen zoals die gelden binnen de Talanx-groep.

Met de implementatie van Solvency II verwachten wij dat in 2011 onze risicostrategie en risicobeleid verder zal worden 
ontwikkeld.

2.  Risk Appetite
Wij onderkennen dat onze kapitaalbehoefte mede wordt bepaald door de risico’s die wij lopen bij de uitvoering van onze 
bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. Ons beleid is gericht op het beheersbaar houden van de door ons onderkende risico’s. 
Wij evalueren periodiek onze risk appetite zodat wij ons beleid en (het niveau van)  de getroffen beheersmaatregelen steeds 
daaraan kunnen aanpassen.

3.  Beheersmaatregelen
Wij hebben diverse beheersmaatregelen getroffen om de door ons onderkende risico’s blijvend te beheersen. Hierbij wordt 
verwezen naar ons selectieve acceptatiebeleid en ons degelijke reserveringsbeleid, de scherpe sturing op kostenbeheersing 
en naar ons weldoordacht herverzekeringsprogramma.

Hierna volgt een overzicht van de risico’s waaraan de vennootschap is blootgesteld en een overzicht van de maatregelen 
die genomen zijn om de waargenomen risico’s te beheersen. Om de genoemde risico’s te kunnen beheersen zijn er tal van 
beheersmaatregelen getroffen. Per hoofdrisicogebied zijn de belangrijkste beheersmaatregelen weergegeven.

Strategisch risico
Dit is het risico dat de vennootschap niet voldoet aan de door de Raad van Bestuur, dan wel door de moedermaatschappij, 
gestelde eisen ten aanzien van de strategische doelstellingen. De strategie van de vennootschap is gericht op het zijn van 
een “leading” industriële verzekeraar op de Nederlandse markt. De kracht van de vennootschap is gelegen in de vakkennis en 
ervaring in combinatie met het zijn van een onderdeel van een wereldwijd opererend verzekeringsconcern, hetgeen nog verder 
wordt benadrukt doordat de moedermaatschappij heeft aangegeven dat de vennootschap een strategische positie inneemt 
binnen het concern. 

De vennootschap heeft voldoende middelen om te voldoen aan:
- de wettelijk verplichte solvabiliteitsmarge;
- de intern vastgestelde minimale solvabiliteitsmarge van 200 %.

De Raad van Bestuur heeft twee maal per jaar formeel overleg met de Raad van Commissarissen over het strategisch beleid, 
zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden.

Markt- en renterisico
Dit is het risico dat verliezen worden geleden als gevolg van wijzigingen in de marktrente en de aandelenkoersen. Het marktrisico 
vormt voor ons een laag inherent risico mede omdat wij geen financiële derivaten aanhouden en geen aandelen.
De waardering van onze beleggingen vindt plaats op basis van aflossingwaarde waardoor het korte en middellange termijn 
effect van een rentewijziging beperkt blijft.

Prijsvolatiliteit
Ons investeringsbeleid is erop gericht om niet te investeren in landen of markten met een hoge volatiliteit. In plaats daarvan 
kiezen wij voor een conservatief beleggingsbeleid waarbij in hoofdzaak geïnvesteerd wordt in vastrentende staatsobligaties in 
het liquide deel van de markt en die in beginsel aangehouden worden tot het einde van de looptijd. Aangezien nagenoeg alle 
transacties plaatsvinden in Euro’s is het valutarisico tot minimale proporties teruggebracht.

Marktliquiditeit
Het risico dat de aanwezige activa onvoldoende snel dan wel niet tegen acceptabele prijzen kan worden omgezet in liquide 
middelen, wordt beheerst door in hoofdzaak te investeren in het liquide deel van de obligatiemarkt en in investeringen met 
een Standard & Poor’s rating van A tot AAA. Het zijn investeringen waarvan de kans beperkt is dat zij worden onderworpen 
aan beschikkingsbeperkende maatregelen. Het investeringsbeleid heeft er voorts in geresulteerd dat meer dan 90 % van de 
investeringen een rating heeft van A-status tot AAA-status. De verschillende investeringsposities worden periodiek gemonitord.
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De samenstelling van de overige financiële beleggingen kan als volgt worden weergegeven:

 

Concentratie en correlatie
Concentratie en correlatierisico’s die samenhangen met onze investeringen voorkomen wij door selectief te zijn in onze 
investeringen. Wij volgen daarbij de binnen de Talanx geldende groepsrichtlijnen. Door niet te investeren in complexe financiële 
producten maar in hoofdzaak in vastrentende staatsobligaties met een Standard & Poor’s rating van A tot AAA zijn wij in staat 
het inherente risico beperkt te houden. Door periodieke monitoring van de ingenomen posities en resultaten, menen wij op 
adequate wijze passende beheersmaatregelen te hebben getroffen, daar waar nodig.

De rating van de overige financiële beleggingen zoals opgenomen in de balans, kan als volgt worden weergegeven:

Rating               2010              2009

€ x mio  % € x mio  %

AAA    132   68     91   47
AA      15     8     25   13
A      38   19     62   32
BBB        -     -       5     2
Geen Rating      11     5     11     6
Totaal   196 100   194 100

Krediet- en debiteuren risico
Dit is het risico dat door de vennootschap verliezen worden geleden doordat vorderingen niet worden geïnd als gevolg van het 
niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen (als gevolg van een lagere solvabiliteit of liquiditeitsproblemen) van 
debiteuren in de breedste zin van het woord. Dit risico kwalificeren wij als een in hoofdzaak beperkt inherent risico.

Het voornaamste kredietrisico loopt de vennootschap op die partijen waarmee (langdurige) herverzekeringscontracten zijn 
afgesloten. Door uitsluitend overeenkomsten af te sluiten met partijen met minimaal een Standard & Poor’s A rating wordt het 
risico beperkt. Wij volgen voorts het beleid zoals dat door de moedermaatschappij wordt gevoerd ten aanzien van de selectie 
van herverzekeraars waar overeenkomsten mee worden afgesloten.

Het risico dat bemiddelaars en/of gevolmachtigde agenten niet meer in staat zijn om uitstaande rekening courant saldi te voldoen, 
wordt beheerst doordat wij een strikt en selectief aanstellingsbeleid hanteren. Wij hanteren voorts een effectief debiteurenbeleid 
zodat tijdig maningsprocedures worden opgestart en daarmee het risico van oninbaarheid wordt geminimaliseerd.

Het risico dat partijen waarbij in schuldpapieren is belegd hun verplichtingen niet of niet volledig nakomen, wordt beheerst door 
dat wij in hoofdzaak beleggen in staatsobligaties met een Standard & Poor’s rating van A tot AAA in het courante deel van de 
obligatiemarkt. Ook in 2010 hebben wij  niet belegd in aandelen, financiële derivaten of afgeleiden daarvan.

Samenstelling Beleggingen
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    Geen Rating
5,5 %

AAA
67,6 %

AA
19,2 %

AA
7,7 %

Aandeel van de vorderingen op de herverzekeraars naar rating:

Concentratie en correlatie
Onze herverzekeringsportefeuille bestaat uit quota share contracten, facultatieve contracten en excess of loss-
contracten. In 2010 hebben wij een aanzienlijk deel onder kunnen brengen binnen de Talanx-groep. Door het afsluiten van 
herverzekeringscontracten binnen de Talanx-groep wordt een zeker concentratie en correlatierisico gelopen. Wij zijn echter van 
mening dat gelet op de soliditeit van de Talanx-groep als geheel en dat van de herverzekeraar in het bijzonder, alsmede gelet 
op de Standard & Poor’s rating van herverzekeraars, de kans op de verwezenlijking van het  concentratie en correlatierisico 
beperkt is. Dit laat onverlet dat wij blijvend onderzoeken of aanvullende beheersmaatregelen wenselijk en haalbaar zijn.

Loss given default
Het risico dat (maximaal) verlies wordt geleden als gevolg van niet of niet volledig nakomen van verplichtingen van partijen 
waaraan kredietfaciliteiten zijn verstrekt, daarbij rekeninghoudend met verkregen zekerheden kan zich  in het bijzonder voordoen 
wanneer herverzekeraars hun verplichtingen uit herverzekeringsovereenkomsten niet nakomen.
Het loss given default risico doet zich in mindere mate voor binnen het distributiekanaal waarvan wij gebruikmaken doordat 
rekening courant verplichtingen adequaat worden gemonitord.

Exposure at default
Het risico dat ontstaat doordat wederpartijen bij dreigende defaults de hun ter beschikking gestelde faciliteiten volledig kunnen 
benutten, wordt beheerst doordat wij een strikt incassobeleid volgen waarbij tijdig maningacties worden gestart en zo nodig 
tot maatschappijincasso wordt overgegaan.

In het afgelopen jaar heeft de vennootschap nauwelijks vorderingen hoeven af te boeken als gevolg van betalingsproblemen. 
Dit is mede het gevolg van het strikte incassobeleid dat wordt gevolgd voor het incasseren van vorderingen op herverzekeraars, 
tussenpersonen en polishouders.

Verzekeringstechnisch risico
Doordat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. primair de zakelijk markt bedient en in hoofdzaak industriële risico’s verzekert, wordt 
het verzekeringstechnische risico door haar als een aanzienlijk inherent risico gezien. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. heeft dan 
ook passende beheersmaatregelen getroffen om dit risico te beheersen met een sterke inzet op de inschatting en analyse van 
ter verzekering aangeboden risico’s in het acceptatieproces.

Dit proces is gebaseerd op het verkrijgen van accurate en betrouwbare informatie over het aangeboden risico, opdat 
beoordeeld kan worden of dit risico gelet op het gevoerde acceptatiebeleid voor acceptatie in aanmerking komt en zo ja 
onder welke voorwaarden. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. legt daartoe risicogegevens op geautomatiseerde wijze vast zodat 
de risicogegevens intern ontsloten kunnen worden en goed kunnen worden geanalyseerd. Dit is een continu proces waarbij 
nauw wordt samengewerkt met Hannover Risk Consultants B.V. De risicogegevens die wij in het acceptatieproces vergaren, 
alsmede onze ervaringcijfers omtrent verzekerde risico’s dragen bij aan een weloverwogen acceptatiebeleid en aan de verdere 
beheersing van mogelijke concentratie en correlatierisico’s.

Verder kan worden opgemerkt dat wij ter beheersing van het verzekeringstechnisch risico selectief zijn in de sectoren van 
bedrijven waarvan wij risico’s accepteren.

Een andere beheersingsmaatregel die genomen is, betreft de vastlegging van de voorwaarden waaronder wij bereid zijn 
risico’s te accepteren (verzekeringsvoorwaarden). De uitkomsten van risico-inspecties kunnen meebrengen dat aanvullende 
preventievoorwaarden of verzekeringsvoorwaarden worden gesteld voordat een risico in dekking wordt genomen.
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Daarnaast voeren wij een prudentieel prijsbeleid. Hoewel externe ontwikkelingen leiden tot de noodzaak van verscherping van 
dit beleid om concurrerend te blijven, wordt inzicht in het risicoprofiel als essentieel aangemerkt.

Genoemde beheersmaatregelen leiden tot een passend niveau van premie-inkomsten.

Ons acceptatiebeleid sluit aan op ons herverzekeringsbeleid. Ten aanzien van dit herverzekeringsbeleid kan worden opgemerkt 
dat wij een conservatief herverzekeringsprogramma voeren op nagenoeg de gehele portefeuille. Daarnaast worden voor 
individuele risico’s facultatieve herverzekeringen afgesloten indien het risico daartoe aanleiding geeft. Bovendien zijn er 
calamiteitenherverzekeringscontracten afgesloten. Hiermee wordt gerealiseerd dat geleden schades slechts tot een acceptabel 
deel ten laste van de resultaten van de vennootschap komen en dientengevolge het eigen vermogen niet aantasten.

De toereikendheid van de schadereserve op totaalniveau wordt periodiek gemonitord aan de hand van uitloopstatistieken 
en actuariële modellen. Op individueel niveau is een stelsel van controlemaatregelen ingebouwd om te waarborgen dat de 
dossiervoorziening toereikend is. Denk hierbij aan protocollen en procedures, inschakeling van externe expertise bureaus, 
controle door afdelingshoofden en door de Raad van Bestuur voor wat betreft grote schaden.

Onderstaande tabel geeft de geleden netto schadequote ( inclusief schadebehandelkosten) over de afgelopen jaren weer.

Schadequote als percentage van de verdiende premie:        

Jaar 2010 2009 2008 2007 2006
in %  69,1 58,3 77,3 64,8 69,1

Automatiseringsrisico
Dit is het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd 
worden ondersteund door IT. De afhankelijkheid van de vennootschap van geautomatiseerde informatie verwerking is groot. 
Desondanks menen wij dat het inherente automatiseringsrisico voor ons beperkt is. Het automatiseringsbeleid dat wij voeren 
voorziet bovendien in het treffen van adequate beheersmaatregelen ter beheersing van de automatiseringsrisico’s.

Teneinde te voldoen aan de gewijzigde behoeften is nieuw infrastructuur en programmatuur in ontwikkeling. Met de vernieuwde 
infrastructuur wordt de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd en worden operationele - en automatiseringsrisico’s 
ondervangen. De ontwikkeling van nieuwe programmatuur draagt bij aan de verdere professionalisering van ons 
acceptatieproces (door verdere vastlegging, ontsluiting en analyse van risicogegevens) en de wijze waarop gekomen wordt tot 
risico-inventarisatie en premiestelling.

Ter beheersing van het automatiseringsrisico zijn back up procedures en faciliteiten ingevoerd, alsmede wordt er een adequaat 
veiligheidsbeleid gevoerd dat in overeenstemming is met de algemeen erkende normen. De geautomatiseerde systemen 
kennen voorts een toegangsbeveiliging dat periodiek gewijzigd moet worden. De automatiseringsrisico’s van het IT-platform 
worden voorts periodiek geïdentificeerd.

Naast het bovenstaande beschikken wij over uitwijkplannen indien zich calamiteiten voordoen. Op regelmatige basis wordt de 
beschikbare uitwijkfaciliteiten getoetst.

Operationeel risico
Dit is het risico dat verliezen worden geleden als gevolg van onderbrekingen in de bedrijfsvoering onder andere als gevolg van 
ontoereikende interne beheersing, procedures en systemen. Het inherent risico schatten wij geven de gehanteerde eenvoudige 
betalingssystemen, het beperkte aantal medewerkers dat betalingsopdrachten kan fiatteren, beperkte verloop van personeel 
op onze primaire processen, het gekozen distributienetwerk, de wijze waarop producten tot stand komen en gelet op de 
aansturing op kwaliteit van dienstverlening, als beperkt in. Vanzelfsprekend is betrouwbare managementinformatie van belang 
om adequaat en tijdig te kunnen bijsturen daar waar nodig.

Op business unit niveau vindt beheersing plaats van voor de business unit relevante operationele risico’s.

Het personeelsrisico als onderdeel van het operationele risico heeft in het bijzonder onze aandacht. Het gevoerde 
personeelsbeleid is gericht op vaardigheden en competenties waaraan medewerkers dienen te voldoen om de kwaliteit van 
dienstverlening te waarborgen. Het aannamebeleid is voorts gericht op een zorgvuldige werving en selectie alsmede op 
toetsing van integriteit. De geboden primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden worden zorgvuldig gewogen voor 
behoud en borging van deskundigheid.
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Anders dan veel andere partijen, worden onze producten gekenmerkt door maatwerk. De inschatting van mogelijke risico’s is 
voor een groot deel bepalend voor het maatwerkproduct dat wij aanbieden. Uiteraard streven wij hierbij naar een constante 
werkwijze en waar mogelijk uniformering van generieke voorwaarden. Vanuit de afdeling Juridische Zaken/Compliance wordt 
actief uitvoering gegeven aan de beheersing van risico’s samenhangend met interne en externe fraude. De vennootschap past 
consequent controletechnische functiescheidingen toe bij het acceptatieproces, het schadeproces en het financiële proces.

Juridische risico’s/risico ten aanzien van integriteit
Dit is het risico dat de vennootschap zich niet houdt aan wettelijke normen, bestuursrechtelijke normen of de door de 
vennootschap zelf gestelde normen, voor welke normen geldt dat (de schijn van) inbreuk op die normen het vertrouwen 
schaadt of kan schaden in:

1. de nakoming van de verplichtingen van de vennootschap jegens de afnemer van de door vennootschap aangeboden 
 en verrichte diensten; of
2. de behoorlijke werking van de financiële markten waarop de vennootschap werkzaam is.

Wij hebben dit risico gewaardeerd als een beperkt inherent risico voor onze onderneming. Wij menen passende en adequate 
beheersmaatregelen te hebben getroffen voor de beheersing van dit risico. 

Zo richt ons beleid zich op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere: 
(a) maatregelen ter zake van het tegengaan van tegenstrijdige belangen en 
(b) het voorkomen van betrokkenheid van de vennootschap en van zijn medewerkers - dan wel voor de uitvoering van 
 primaire bedrijfsprocessen ingeschakelde derden – bij strafbare feiten of anderszins onaanvaardbare handelingen, die
 het vertrouwen in HDI-Gerling Verzekeringen N.V. of de financiële markten in het algemeen schaden.

De vennootschap heeft de compliance functie belegd bij de afdeling Juridische Zaken/Compliance. Vanuit deze functie worden 
ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving nauwlettend gevolgd. Tevens is de compliance functie betrokken bij de 
integriteittoetsing van nieuwe medewerkers en bij de toetsing van bemiddelaars in schadeverzekeringen en gevolmachtigde 
agenten voorafgaand aan hun aanstelling.

Matchingrisico en liquiditeit
Het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva (inclusief off-balanceposten) dan wel inkomsten en 
uitgaven in termen van rentevoet, rentetypische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en gevoeligheid voor 
ontwikkeling in prijspeil. Wij waarderen dit risico als een laag inherent risico voor onze onderneming. 

Asset en Liability Matching
HDI-Gerling  Verzekeringen N.V. voert geen Asset en Liability Matching beleid op grond waarvan de omvang en looptijd 
van  belegde middelen wordt afgestemd op een scenario van toekomstige schadeverplichtingen, omdat het karakter van 
de industriële portefeuille met een grote variatie in aantallen schaden en onregelmatige verdeling naar grootte en klassen per 
periode van 12 maanden gecombineerd met een relatief kleine portefeuille, onvoldoende zekerheid biedt om een cashflow 
beleid op te baseren.

Asset en Liability Management
Uiteraard worden er wel beheersmaatregelen genomen om de benodigde liquiditeit voorhanden te hebben, wanneer de 
uitoefening van het schadebedrijf daar om vraagt.

Ongeveer 2/3 van het risico, dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. accepteert, wordt herverzekerd. In deze overeenkomsten 
wordt een cash clause of simultaneous payment clause opgenomen. Hierin wordt bepaald dat HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 
op korte termijn het aandeel van de herverzekeraar contant kan claimen. Dit geldt voor alle herverzekeringscontracten. Dit 
reduceert een mogelijk (tijdelijk) liquiditeitstekort aanzienlijk.

Wij houden een minimum bedrag aan om aan acute verplichtingen te kunnen voldoen.

De derde beheersmaatregel bestaat uit het beleggen van een deel van de portefeuille in obligaties in het liquide deel van de 
markt. Dit betreft obligaties met dagelijks grote omzetten op de beurs/beurzen waarin altijd handel plaatsvindt. Een voorbeeld 
hiervan zijn Nederlandse staatsobligaties. Dit biedt naar onze mening voldoende financiële flexibiliteit.

Inflatierisico
Het risicobeheersingsbeleid is niet primair gericht op de beheersing van het inflatierisico. Dit risico wordt als een gering inherent 
risico aangemerkt mede gelet op het door ons gevoerde prijsbeleid.

Prijsrisico
Hieronder wordt het risico verstaan dat andere marktpartijen op premiegebied op erg lage niveaus aanbieden.
Wij beheersen dit risico door op basis van gedegen risicoanalyse vast te stellen of de gelopen risico’s in verhouding tot de 
premie nog aanvaardbaar zijn. Zodra dit niet meer het geval is wordt het betreffende risico niet geaccepteerd.
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Activa (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2009

Immateriële vaste activa 17 2.734 2.148

Beleggingen

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 18 1.293 1.481
Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen 19
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 41.153 38.764

Overige financiële beleggingen 20
- Aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren 675 637
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 121.701 110.101
- Leningen op schuldbekentenis 19.121 18.531
- Deposito’s bij kredietinstellingen 12.100 7.500

196.043 177.014

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering 21 39.921 36.447
Vorderingen uit herverzekering 22 8.090 7.067
Overige vorderingen 23 1.946 1.682

49.957 45.196

Overige activa 24

Materiële vaste activa 11.600 8.979
Liquide middelen 13.077 17.904

24.677 26.883

Overlopende activa

Lopende rente en huur 9.295 3.615
Overige overlopende activa 276 221

9.571 3.836

Som van de activa 282.982 255.077
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Passiva (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2009

Aandelenkapitaal 14.630 14.630
Agio 1.720 1.720
Wettelijke reserve 783 553
Overige reserves 44.752 38.050
Resultaat verslagjaar 21.768 15.932
Eigen vermogen 25 83.653 70.885

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies en lopende risico’s 26
- Bruto 80.928 80.395
- Herverzekeringsdeel 43.696 44.098

37.232 36.297

Voor te betalen schaden 27
- Bruto 427.606 387.125
- Herverzekeringsdeel 298.884 268.679

128.722 118.446

Overige voorzieningen 28 1.949 2.152

Schulden 29

Schulden uit directe verzekering 6.065 7.133
Schulden uit herverzekering 21.360 16.004
Overige kortlopende schulden 2.884 2.344

30.309 25.481

Overlopende passiva 30 1.117 1.816

Som van de passiva 282.982 255.077
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Technische rekening (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

Verdiende premies eigen rekening

Geboekte bruto premies 260.364 242.749
Uitgaande herverzekeringspremies 171.303 161.005

89.061 81.744

Wijziging technische voorziening niet verdiende
premies en lopende risico’s
- Bruto -621 4.026
- Aandeel herverzekeraars -812 -2.591

-1.433 1.435

87.628 83.179

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen 6.415 6.297

Overige technische baten eigen rekening 185 185

Schaden eigen rekening
Schaden
- Bruto 126.487 143.574
- Aandeel herverzekeraars 73.284 87.951

53.203 55.623

Wijziging technische voorziening voor
te betalen schaden
- Bruto 40.481 5.903
- Aantal herverzekeraars 30.205 10.179

10.276 -4.276

63.479 51.347

Bedrijfskosten 21.795 22.187

Overige technische lasten eigen rekening 43 42

Resultaat technische rekening 31 8.911 16.085
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Niet-technische rekening (in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

Resultaat technische rekening 8.911 16.085

Opbrengsten uit beleggingen 32
- Opbrengsten uit deelnemingen 10.389 5.102
- Opbrengsten uit overige beleggingen 6.261 6.503
- Waardeveranderingen op beleggingen 0 572
- Gerealiseerde winst op beleggingen 5.442 0

22.092 12.177

Beleggingslasten -463 -444

Toegerekende opbrengsten uit beleggingen
overgeboekt naar technische rekening -6.415 -6.297

Overige baten 2.099 646

Overige lasten -713 -3.098

Resultaat voor belastingen 25.511 19.069

Belastingen 33 -3.743 -3.137

Resultaat na belastingen 21.768 15.932
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(in € 1.000)

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009

Kasstroom uit operationele activiteiten
- Resultaat technische rekening 8.911 16.085
- Resultaat niet-technische rekening 12.857 -153
- Vermeerdering technische voorzieningen eigen rekening 11.211 -5.303
- Mutaties voorzieningen -203 -1.436
- Herwaardering overige beleggingen -38 -552
- Afschrijvingen immatiële vaste activa 692 1.662
- Afschrijven materiële vaste activa 1.972 1.321
- Mutatie vorderingen en overlopende passiva -10.496 18.843
- Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 4.129 -11.026
- Resultaat op deelnemingen -10.389 -5.102
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 18.646 14.339

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen
- Immateriële vaste activa -1.278 -1.986
- Beleggingen in terreinen en gebouwen voor eigen gebruik 0 0
- Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen 0 0
- Overige financiële beleggingen -100.223 -16.945
- Materiële vaste activa -4.499 -4.087

-106.000 -23.018

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
- Immateriële vaste activa 0 0
- Beleggingen in groepssmaatschappijen en andere
  deelnemingen 8.000 0
- Overige financiële beleggingen 83.433 29.163
- Materiële vaste activa 94 17

91.527 29.180

Totaal kasstroom uit investerings- en -14.473 6.162
beleggingsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.000 -11.000

Kasstroom -4.827 9.501

Liquide middelen 1 januari 17.904 8.403

Liquide middelen 31 december 13.077 17.904
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17 Immateriële vaste activa

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 2.148 1.824
Investeringen 1.278 1.986
Desinvesteringen 0 0
Afschrijvingen -692 -1.662

Stand per 31 december 2.734 2.148
Aanschaffingswaarde 31 december 5.935 7.297
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 3.201 5.149

Het onder immateriële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op gemaakte ontwikkelingskosten voor software en 
betaaldegoodwill. De betaalde goodwill bestaat uit de inbreng van een deel van de vaste inrichting van HDI-Gerling Industrie 
Versicherung AG. De goodwill wordt afgeschreven over de verwachte economische levensduur, welke is gesteld op twee 
jaar. De goodwill is op 31 december 2010 volledig afgeschreven.

Algemeen

De vennootschap is een 100 %-dochtermaatschappij van HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, waarvan de aandelen 
middels een houdstermaatschappij, HDI-Gerling Sach Serviceholding AG, in eigendom zijn van Talanx AG te Hannover.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, 
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen, die medebepalend zijn voor de opgenomen bedrgagen. De feitelijke 
resultaten kunnen van schattingen afwijken.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen

De waarderingsgrondslagen van activa en passiva alsmede de grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn gelijk aan 
de grondslagen van de geconsolideerde balans en de geconsolideerde winst- en verliesrekening.
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18 Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 1.481 1.668
Afschrijvingen -188 -187
Stand per 31 december 1.293 1.481

Aanschaffingswaarde 31 december 3.937 3.937
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2.644 2.456

De taxatiewaarde het kantoor bedraagt 5.725 (2009: 5.725). De laatste taxatie heeft plaatsgevonden in 2008. Eind 2007/begin 
2008 is gestart met een algehele renovatie van dit onroerend goed gelegen aan de Westblaak 14 te Rotterdam. Deze renovatie 
wordt in fases uitgevoerd. Per balansdatum was ca. 95 % van deze renovatiewerkzaamheden gereed en geactiveerd. Dit 
kantoorpand wordt volledig voor de eigen bedrijfshuisvesting gebruikt.

19 Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 38.764 33.678
Aankopen/vermeerderingen 0 0
Dividenduitkering -8.000 0
Resultaat verslagjaar 10.389 5.102

Boekwaarde 31 december 41.153 38.780
Onder Overige voorzieningen opgenomen 0 0
In mindering gebracht op vorderingen 0 0
Realisatie badwill 0 -16
Stand per 31 december 41.153 38.764

Kapitaalbelangen

Kapitaalbelang                                                           Statutaire zetel          Aandeel       Eigen vermogen    Resultaat

Geconsolideerde deelnemingen
HDI-Gerling Assurances SA Brussel 99,99 % 40.022 10.405
Niet-geconsolideerde deelnemingen
HANNOVER Risk Consultants B.V. Rotterdam 100,00 % 230 -119
H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. Rotterdam 100,00 % 787 69
HDI-Gerling Services SA Brussel 80,00 % 115 34
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HDI-Gerling Assurances SA heeft 2.323 aandelen A en 737.463 aandelen B uitgegeven. Aan aandelen B zijn voorrangs-
rechten verbonden in geval van kapitaalvermindering, ontbinding of inkoop eigen aandelen. HDI-Gerling Verzekeringen N.V. 
bezit 2.322 aandelen A en 737.463 aandelen B. Er is een minderheidsbelang van 1 aandeel A bij een groepsmaatschappij 
ondergebracht.

20 Overige financiële beleggingen

Aandelen, Obligaties Leningen Deposito’s Totaal
deelnemings- en andere op bij

bewijzen en vast- schuld- krediet-
andere niet rentende bekente- instel-

vastrentende waarde- nis lingen
waardepapieren papieren

Stand per 31 december 2009 637 110.101 18.531 7.500 136.769
Verstrekkingen/aankopen 0 93.800 1.823 4.600 100.223
Aflossingen/verkopen 0 -82.200 -1.233 0 -83.433
Herwaardering/afboeking ten laste van resultaat 38 0 0 0 38
Stand per 31 december 2010 675 121.701 19.121 12.100 153.597

De aanschafwaarde van de aandelen, deelnemingsbewijzen en andere niet vastrentende waardepapieren bedraagt 688 (2009: 
688). De beurswaarde van de obligaties en andere waardepapieren bedraagt 132.350 (2009: 119.535). Hiervan heeft 10.667 
(2009: 10.542) betrekking op niet ter beurze verhandelde obligaties en andere vastrentende waardepapieren. Het verschil 
tussen kostprijs en aflossingswaarde bedraagt 5.939 (2009: 725). Hiervan resteert per balansdatum 5.396 (2009: 402), die 
is inbegrepen onder overlopende activa. In de leningen op schuldbekentenis zijn leningen aan bestuursleden begrepen ter 
grootte van 73 (2009: 100). In het verslagjaar werd 27 afgelost. In deze post zijn eveneens begrepen hypothecaire leningen ter 
grootte van 8.291 (2009: 7.647). In het verslagjaar werd 447 (2009: 403) afgelost.

21 Vorderingen uit directe verzekeringen

31.12.2010 31.12.2009

Verzekeringsnemers 1.804 1.514
Tussenpersonen en makelaars 38.117 34.933
Stand per 31 december 39.921 36.447

In de vorderingen was 0 (2009: 26) begrepen inzake vorderingen op groepsmaatschappijen.

22 Vorderingen uit herverzekeringen

In de vorderingen uit herverzekering is 0 (2009: 3.923) begrepen inzake vorderingen op groepsmaatschappijen. Voor het risico 
van oninbaarheid is een voorziening getroffen van 1.942 (2009: 1.942).
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23 Overige vorderingen

In de overige vorderingen is 203 (2009: 339) opgenomen aan belastingen en sociale lasten. Het aandeel vennootschapsbelasting 
hierin bedraagt 203 (2009: 82).

24 Overige activa
Het onder materiële vaste activa opgenomen bedrag heeft betrekking op overige bedrijfsmiddelen.

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 8.979 6.043
Investeringen 4.499 4.087
Desinvesteringen -94 -17
Afschrijvingen -1.784 -1.134
Stand per 31 december 11.600 8.979

Aanschaffingswaarde 31 december 15.282 11.727
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 3.682 2.748

De vorderingen en overige activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

25 Eigen vermogen

Aandelen- Agio Wettelijke Overige Resultaat Totaal
kapitaal reserve reserves verslag-

jaar

Stand per 31 december 2008 14.630 1.720 292 33.637 15.690 65.969
Effect stelselwijziging 0 0 0 0 0 0

Stand per 1 januari 2009 14.630 1.720 292 33.637 15.690 65.969
Plaatsing en storting aandelen 0 0 0 0 0 0
Toevoeging aan de reserves 0 0 261 15.429 -15.690 0
Beschikbaarstelling dividend 0 0 0 -11.000 0 -11.000
Resultaat verslagjaar 0 0 0 0 15.932 15.932
Realisatie badwill 0 0 0 -16 0 -16

Stand per 31 december 2009 14.630 1.720 553 38.050 15.932 70.885
Toevoeging aan de reserves 0 0 230 15.702 -15.932 0
Beschikbaarstelling dividend 0 0 0 -9.000 0 -9.000
Resultaat verslagjaar 0 0 0 0 21.768 21.768

Stand per 31 december 2010 14.630 1.720 783 44.752 21.768 83.653
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Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 75.000 aandelen van € 450. Onder de Overige reserves is een bedrag 
ter grootte van 106 als niet uitkeerbare reserve opgenomen. Dit betreft het afrondingsverschil van de omzetting van het 
maatschappelijk aandelenkapitaal van guldens naar euro’s. Deze omzetting heeft plaatsgevonden bij notariële akte, welke is 
verleden op 2 januari 2003. Er zijn 32.510 aandelen geplaatst en volgestort.

Van de overige reserves is een bedrag van 783 (2009: 677) als beklemd aan te merken als wetttelijke reserve deelneming.

In het resultaat verslagjaar is 4.629, als beklemd aan te merken. Dit dient aan de wettelijke reserves toegevoegd te worden. 

Per 31 december 2009 bedraagt de vereiste solvabiliteit 23.601 (2009: 22.708). Per dezelfde datum bedraagt de aanwezige 
solvabiliteit 64.748 (2009: 58.998). De solvabiliteitsmarge per 31 december 2010 bedraagt daarmee 274 % (2009: 260 %). 
Op basis van bestaande Talanx groepsmodellen op IFRS basis stelt de Raad van Bestuur de interne minimum solvabiliteitseis 
op 200 % (2009: 200 %).

26 Technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s

2010 Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 94.655 54.729 39.926
Af: afsluitkosten -13.727 -11.033 -2.694
Stand per 31 december 80.928 43.696 37.232

2009 Bruto Herver- Eigen
zekering rekening

Niet verdiende premies 94.034 55.541 38.493
Af: afsluitkosten -13.639 -11.443 -2.196
Stand per 31 december 80.395 44.098 36.297

De technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico’s heeft overwegend een kortlopend karakter.
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27 Technische voorziening voor te betalen schaden

Eigen rekening
Bruto            Herver-        31.12.2010   31.12.2009

                         zekering

Brand en andere schade aan zaken 146.851 105.815 41.036 38.271
Ongevallen en ziekte 6.559 0 6.559 6.294
Overige branches 114.963 94.652 20.311 20.470
Motorrijtuigen 56.785 41.973 14.812 12.738
Transport 86.948 56.444 30.504 27.173

412.106 298.884 113.222 104.946
Schadebehandelkosten 15.500 0 15.500 13.500
Stand per 31 december 427.606 298.884 128.722 118.446

De technische voorziening voor te betalen schaden heeft overwegend een langlopend karakter.

Het bruto afwikkelingsresultaat bedroeg in 2010 circa € 31,4 mln positief (2009: € 38,9 mln positief).

Afwikkelingsresultaat in 2010

2009 2008 2007 2006 Totaal
    en eerder

Brand en andere schade aan zaken 2.616 2.758 6.478 11.113 22.965
Ongevallen en ziekte 69 45 15 124 253
Overige branches 4.548 5.056 127 -9.596 135
Motorrijtuigen 4.493 -343 174 -399 3.925
Transport -1.497 1.533 2.107 2.006 4.149
Totaal bruto 10.229 9.049 8.901 3.248 31.427

Afwikkelingsresultaat in 2009

2008 2007 2006 2005 Totaal
    en eerder

Brand en andere schade aan zaken 11.370 2.993 2.339 6.322 23.024
Ongevallen en ziekte 106 193                  -1 76 374
Overige branches 7.604 -3.635 -54 -2.868 1.047
Motorrijtuigen 6.346 441 206 -474 6.519
Transport 1.639 1.129 1.052 4.112 7.932
Totaal bruto 27.065 1.121 3.542 7.168 38.896

Het afwikkelingsresultaat is het gevolg van een daadwerkelijk hogere danwel lagere schade-uitkering dan op het moment 
van schademelding werd voorzien. Het afwikkelingsresultaat is gebaseerd op evenementjaar.
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28 Overige voorzieningen

31.12.2010 31.12.2009

Voorziening pensioenen en prépensioenen 404 591
Voorzining jubileumuitkeringen 189 164
Voorziening latente belastingverplichtingen 1.356 1.397
Stand per 31 december 1.949 2.152

Voorziening pensioenen en prépensioenen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 591 777
Aanwending -346 -401
Dotatie 253 230
Vrijval -94 -15
Stand per 31 december 404 591

Voorziening jubileumuitkeringen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 164 0
Aanwending -8 0
Dotatie 33 164
Stand per 31 december 189 164
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Voorziening latente belastingverplichtingen

31.12.2010 31.12.2009

Stand per 1 januari 1.397 2.061
Dotaties als gevolg van waarderingsverschillen 0 0
Onttrekkingen als gevolg van waarderingsverschillen -41 -664
Stand per 31 december 1.356 1.397

29 Schulden

In de schulden uit directe verzekering is 0 (2009: 136) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen. In de schulden 
uit herverzekering is 8.504 (2009: 7.991) begrepen inzake schulden aan groepsmaatschappijen. In de overige kortlopende 
schulden is 850 (2009: 597) aan groepsmaatschappijen opgenomen en 1.633 (2009: 1.322) aan belastingen en sociale 
verzekeringspremies. Het aandeel vennootschapsbelasting hierin bedraagt 0 (2009: 603). De schulden hebben een looptijd 
korter dan één jaar.

30 Overlopende passiva

Onder de overlopende passiva worden nog te betalen kosten opgenomen. De overlopende passiva hebben een looptijd korter 
dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Uit lease- en andere overeenkomsten vloeit een totale verplichting voort van 754 (2009: 929), waarvan 341 (2009: 369) binnen 
12 maanden en 3 na vijf jaar (2009: 0).

31 Resultaten technische rekening per branchegroep

Brand en Ongeval- Overige Motor- Transport Totaal Totaal
andere len en branches rijtuigen 2010 2009 
schade ziekte

aan zaken

Geboekte premies 117.262 3.780 55.816 32.748 50.758 260.364 242.749
Verdiende premies 116.393 4.196 57.139 32.485 49.530 259.743 246.775
Schaden 61.684 2.097 31.567 31.422 40.198 166.968 149.477
Bedrijfskosten 22.860 1.604 11.406 7.900 12.640 56.410 55.280

31.849 495 14.166 -6.837 -3.308 36.365 42.018
Som herverzekerings-
baten en -lasten -32.716 -202 -4.707 1.887 1.727 -34.011 -32.373
Toegerekende
opbrengsten 2.589 302 1.234 765 1.525 6.415 6.297
Resultaat 1.722 595 10.693 -4.185 -56 8.769 15.942
Overige technische
baten en -lasten 142 143
Resultaat technische
rekening 8.911 16.085

De geboekte premies hebben nagenoeg uitsluitend betrekking op directe tekening.

De bedrijfskosten bestaan uit de verrekende provisies en commissies, de mutatie in de voorziening voor vooruitbetaalde 
aquisisitekosten en de aan de branches toegerekende kosten.

Kosten

31.12.2010 31.12.2009

Salarissen 10.195 10.068
Sociale lasten en pensioenpremies 3.293 4.557
Afschrjving bedrijfsmiddelen 2.476 2.796
Overige kosten 7.294 5.878
Provisie (netto) 5.836 6.240
Totaal 29.094 29.539
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De kosten zijn in de resultatenrekening als volgt verwerkt:

31.12.2010      31.12.2009

Acquisitiekosten 16.848 17.148
Beheers- en personeelskosten, afschrijving bedrijfsmiddelen 4.947 5.039

21.795 22.187
Schadebehandelkosten 6.840 6.908
Beheerskosten beleggingen 459 444
Totaal 29.094 29.539

In de personeelskosten is 2.433 (2009: 2.844) aan pensioenlasten en kosten uit hoofde van prépensioen begrepen. De 
bezoldiging van commissarissen bedroeg in het verslagjaar 28 (2009: 25), de bezoldiging (inclusief pensioenlasten) van 
bestuurders en voormalige bestuurders 1.020 (2009: 917). Gedurende 2010 waren gemiddeld 163 (2009: 161) personen op 
voltijd-basis werkzaam bij de vennootschap.

Accountantskosten (geconsolideerd) incl. BTW

31.12.2010      31.12.2009

Onderzoek van de jaarrekening 512 565
Andere controleopdrachten 13 36
Andere niet controleopdrachten 0 207
Totaal 525 808

De werkzaamheden van KPMG Accoutants N.V. bestonden in 2010 uit de controle van de jaarrekening en de wettelijk 
voorgeschreven controle van de WFT-staten ten behoeve van DNB. Daarnaast werden aan KPMG Accountants N.V. bedragen 
betaald voor overige werkzaamheden. Genoemde vergoedingen van KPMG Accountants N.V. zijn toegelicht conform artikel 
2:382 a Burgerlijk Wetboek.

32 Opbrengsten uit beleggingen

Gemiddeld Direct Niet Totaal
belegd resultaat gereali- resultaat

vermogen seerd
resultaat

Beleggingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen 39.958 10.389 0 10.389

Overige financiële beleggingen
- Aandelen en deelnemingsbewijzen 631 -27 0 -27
- Obligaties en andere vastrentende waardepapieren 111.184 10.493 0 10.493
- Leningen op schuldbekentenis 18.787 1.029 0 1.029
- Deposito’s bij kredietinstellingen 16.336 208 0 208
Totaal 186.896 22.092 0 22.092
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De opbrengsten uit beleggingen worden als volgt toegerekend:

Aan de technische rekening 6.415
Aan de niet-technische rekening 15.677
Verantwoord in het resultaat 22.092

De opbrengsten uit beleggingen zijn op basis van het gemiddelde van de netto technische voorzieningen, primo en ultimo 
boekjaar, aan de technische rekening toegerekend tegen 4 % (2009: 4 %).

33 Belastingen

De vennootschap vormt een fiscale eenheid met HANNOVER Risk Consultants B.V. en H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V. De 
door de fiscale eenheid verschuldigde belasting is, evenredig naar het behaalde fiscale resultaat, verwerkt in de afzonderlijke 
jaarrekeningen van de respectieve vennootschappen.

De effectieve belastingdruk bedraagt 14,7 % (2009: 16,45 %) en wijkt af van de toepasselijke belastingdruk van 25,50 % 
(2009: 25,50 %). De belangrijkste oorzaak hiervan is de vrijstelling op het resultaat deelnemingen.

Rotterdam, 1 april 2011

De Raad van Commissarissen: De Raad van Bestuur:

J.H. Wohlthat, voorzitter L.H. Schouten, voorzitter

Dipl.-Ing. G. Heidbrink M.M.L.O. Mattke

K.-G. Metzner L.G.A.S. Niemans

Dr. E. Möller

G.H. Mattke
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van HDI-Gerling Verzekeringen N.V. te Rotterdam gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en 
enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de Raad van Bestuur, beide in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

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, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat 
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat 
als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten 
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel 
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid 
van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, 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 om een onderbouwing voor ons 
oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van HDI-Gerling 
Verzekeringen N.V. per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van 
het onderzoek of het verslag van de Raad van Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 
BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden 
wij dat het verslag van de Raad van Bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 30 juni 2011

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

A.J.H. Reijns RA



HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Overige gegevens (vervolg)

61

Filialen

De vennootschap heeft een filiaal op Aruba. Dit filiaal is verantwoordelijk voor iets meer dan 1 % van de totale premieomzet 
van de vennootschap.

Statutaire winstverdeling

Krachtens artikel 23 van de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Raad van Bestuur stelt voor om van de netto winst van € 21.767.893,–, zoals deze uit de jaarrekening blijkt, een bedrag 
ter grootte van € 9.000.000,– als dividend uit te keren en het restant ter grootte van € 12.767.893,– aan de overige reserves 
toe te voegen. Dit voorstel is niet in de jaarrekening verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2010 heeft HDI-Gerling Verzekeringen N.V. deelgenomen aan het biedingsproces op Nassau Verzekering Maatschappij 
N.V., te Rotterdam. Op 19 januari 2011 werd hiertoe een koopovereenkomst gesloten, die per 27 april 2011 werd opgevolgd 
door een daadwerkelijke koop- en verkoopovereenkomst bij notariële akte. Deze overeenkomst is gesloten door HDI-Gerling 
Industrie Versicherung AG, te Hannover als kopende partij.
Het is de bedoeling Nassau Verzekering Maatschappij N.V. (als verdwijnende vennootschap) in de loop van 2011 te fuseren 
in HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (als verkrijgende vennootschap), onder gelijktijdige kapitaalverhoging bij HDI-Gerling 
Verzekeringen N.V. De bruto verdiende premie van Nassau Verzekering Maatschappij N.V. in 2010 bedroeg €	106.658.000,–. 
Het balanstotaal per 31 december 2010 bedroeg €	173.137.000,–
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Dochterondernemingen

HDI-Gerling Verzekeringen NV / HDI-Gerling Assurances SA
Tervurenlaan / Avenue de Tervuren 273 Britselei 15 
B-1150 Brussel / Bruxelles B-2000 Antwerpen / Anvers
Tel.: +32 (0)2 - 7730811 Tel.: +32 (0)3 - 2606420
Fax: +32 (0)2 - 7730950 Fax: +32 (0)3 - 2606469

HANNOVER Risk Consultants B.V.
Westblaak 14
3012 KL  Rotterdam
Postbus 925
3000 AX  Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275

H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V.
Westblaak 14
3012 KL  Rotterdam
Postbus 925
3000 AX  Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275

HDI-Gerling Services NV / HDI-Gerling Services SA
Tervurenlaan / Avenue de Tervuren 273
B-1150 Brussel / Bruxelles 
Tel.: +32 (0)2 - 7730811
Fax: +32 (0)2 - 7730950



HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Adressen

63

HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Westblaak 14 Haaksbergweg 63
3012 KL  Rotterdam 1101 BR  Amsterdam
Postbus 925 Postbus 925
3000 AX  Rotterdam 3000 AX  Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100 Tel.: +31 (0)20 - 5650655
Fax: +31 (0)10 - 4036275 Fax: +31 (0)20 - 5650656
E-mail: info@HDI-Gerling.nl E-mail: info@HDI-Gerling.nl
Website: www.hdi-nl.com Website: www.hdi-nl.com

Dochterondernemingen

HDI-Gerling Verzekeringen NV / HDI-Gerling Assurances SA
Tervurenlaan / Avenue de Tervuren 273 Britselei 15 
B-1150 Brussel / Bruxelles B-2000 Antwerpen / Anvers
Tel.: +32 (0)2 - 7730811 Tel.: +32 (0)3 - 2606420
Fax: +32 (0)2 - 7730950 Fax: +32 (0)3 - 2606469

HANNOVER Risk Consultants B.V.
Westblaak 14
3012 KL  Rotterdam
Postbus 925
3000 AX  Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275

H.J. Roelofs-Assuradeuren B.V.
Westblaak 14
3012 KL  Rotterdam
Postbus 925
3000 AX  Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275

HDI-Gerling Services NV / HDI-Gerling Services SA
Tervurenlaan / Avenue de Tervuren 273
B-1150 Brussel / Bruxelles 
Tel.: +32 (0)2 - 7730811
Fax: +32 (0)2 - 7730950



HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Colofon

64

Fotografie
Joty Biegel

Druk
Mediajoenit
Bergweg 316
3032 BB  Rotterdam
Postbus 1484
3000 BL  Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4663060
Fax: +31 (0)10 - 4656404
Website: www.mediajoenit.nl

Copyright
HDI-Gerling Verzekeringen N.V., 2011

Voor meer informatie:
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
Westblaak 14
3012 KL  Rotterdam
Postbus 925
3000 AX  Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 - 4036100
Fax: +31 (0)10 - 4036275
E-mail: info@HDI-Gerling.nl
Website: www.hdi-nl.com

Amsterdam


