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1.1 Het jaar in vogelvlucht 

 
 
We kunnen terugkijken op een jaar waarin we een goede beleggingsperformance hebben laten zien, klanten tevreden 
zijn over de dienstverlening en we groei laten zien in het beheerd vermogen.  
 
Het beheerd vermogen groeide met € 3,5 miljard naar €119,5 miljard en zal in 2018 naar verwachting verder 
toenemen door de intentie van Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen om haar fiduciair management vanaf april 
2018 onder te brengen bij ons. De toename in 2017 komt onder andere door de groei van het vermogen in het 
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF) van €1 miljard (door de toetreding van Stichting Pensioenfonds 
RBS en Stichting pensioenfonds Bavaria) en door de komst van Stichting Notarieel Pensioenfonds.   
 
Daarnaast wisten we onze bestaande klanten te behouden en contracten te vernieuwen. De hoge retentiegraad is 
mede het gevolg van de hoge klanttevredenheid en de goede beleggingsperformance. Onze klanten waarderen ons 
met gemiddeld een 7,6 in 2017 (2016: 7,5) en voor vrijwel al onze fiduciaire relaties realiseren we een 
outperformance op 1, 3 en 5 jaars basis.  

Wij staan onze klanten bij in hun wensen om te komen tot een meer duurzame beleggingsportefeuille. We adviseren, 
implementeren en passen een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) beleid toe namens onze klanten zoals 
pensioenfondsen en verzekeraars, en in onze beleggingsfondsen. Dat resulteert jaarlijks in mooie noteringen van onze 
klanten in de VBDO benchmark.   

In 2017 zijn we voor het eerst de retailmarkt commercieel actief gaan benaderen. Met Centraal Beheer (CB) 
Gemaksbeleggen staat een krachtige, concurrerende propositie die eind 2017 nog van beperkte omvang is, maar 
duidelijk tekenen van groei laat zien.  
 
Ons resultaat voor belasting over 2017 bedraagt €2,5 mln. Dat is in lijn met 2016. In beide jaren is veel geïnvesteerd in 
het positioneren van Achmea Investment Management en de ontwikkeling van het  CB APF en CB Gemaksbeleggen als 
nieuwe proposities binnen de oudedagsvoorziening strategie van de Achmea.  
 
Vermogensbeheer is een ‘’people’s business’’ en al deze resultaten kunnen dan ook alleen worden gerealiseerd met 
uitstekend team van professionals.  In 2017 hebben we nog nadrukkelijker dan voorheen geïnvesteerd in onze 
mensen. Het aantrekken en behouden van talent is één van de speerpunten in ons HR beleid. Met talent- en 
leiderschapsprogramma’s geven we hier invulling aan. De hoge scores op medewerker betrokkenheid, het geringe 
personeelsverloop en het aantrekken van nieuwe medewerkers, tonen aan dat dit zijn vruchten afwerpt.   
 
De Directie van Achmea Investment Management kijkt dan ook met gepaste trots terug op 2017 en wil alle 
medewerkers van Achmea IM danken voor hun enorme inzet. Naast de medewerkers gaat een woord van dank uit 
naar onze klanten die ons hun vertrouwen geven.   
 
Jacob de Wit, directievoorzitter

  
 1. Voorwoord 
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2.1 Algemeen  

Met een team van 251 betrokken medewerkers
1
 en €119,5

2
 miljard onder beheer is Achmea Investment Management 

B.V. (verder weergegeven als Achmea IM) een toonaangevende speler onder de Nederlandse vermogensbeheerders.  
 
Vanuit onze missie ‘meer vermogen voor later’, realiseren we toekomstbestendige vermogensbeheeroplossingen  
voor onze klanten en deelnemers.  Met onze medewerkers realiseren we vanuit nabijheid en inleving, een hoge 
klanttevredenheid en groei van het aan ons toevertrouwd vermogen. 
 
Onze bedrijfscultuur komt tot uiting in onze identiteit en manier van werken. Achmea IM heeft 4 kernwaarden 
geformuleerd die zich als volgt laten omschrijven: 
 
Figuur 1 Onze kernwaarden 
 

 
 

2.2 Organisatie en dienstverlening 

2.2.1 Juridische structuur 

Algemeen 

Achmea IM is statutair gevestigd in Zeist en maakt deel uit van de Achmea Groep. Achmea B.V. is hoofd van de 
Achmea Groep en 100% aandeelhouder van Achmea IM. 
 
Achmea IM staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18059537. In het register van de 
Autoriteit Financiële Markten staan we onder nummer 15001209. Achmea IM heeft een vergunning als beheerder van 
beleggingsinstellingen voor zowel professionele als niet-professionele beleggers en is op basis van deze vergunning 
toegestaan om beleggingsdiensten aan professionele beleggers te verlenen.  
 

                                                                 
1 Equivalent van 248 fte 
2 Betreft het beheerd vermogen per ultimo 2017 inclusief de waarde van de overlay. 

  
 2. Bestuursverslag 
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2.2.2 Organisatorische structuur 

De statutaire directie van Achmea IM bestaat uit: 

 J. (Jacob) de Wit, directievoorzitter 

 P.C. (Peter) Jaspers, met als kernverantwoordelijkheden (Business) Control, Financieel Risicomanagement en 
Juridische Zaken.  

 
Het directieteam van Achmea IM bestaat, naast bovenstaande personen, uit: 

 R. M. (Rogier) Krens, verantwoordelijk voor Investments 

 G.H.B. (George) Coppens, verantwoordelijk voor Klanten en Producten 

 A.P. (Twan) van Erp, verantwoordelijk voor Strategisch Portefeuille Advies 

 R. (Robil) Gergin, verantwoordelijk voor Operations, Control & Reporting (vanaf 1 oktober 2017) 
 

 
V.l.n.r.: George Coppens, Twan van Erp, Jacob de Wit, Robil Gergin, Peter Jaspers en Rogier Krens 

 
Achmea IM heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat uit dhr. W.H. (Erik) van 
Houwelingen (Voorzitter), dhr. H. (Huub) Arendse (tot 1 oktober 2017), mevr. B.E.M. (Bianca) Tetteroo (vanaf 1 
oktober 2017), mevr. P.H.M. (Petri) Hofste  (voorzitter Audit & Risk Comittee) en mevr. H. (Henny) Kapteijn-Fokkens.  
 
In figuur 2 is het organogram van Achmea IM weergegeven.  
 
Figuur 2 Organogram van Achmea IM 
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Klanten & Producten 
Klanten en producten bestaat uit de afdelingen Accountmanagement, Business Development en Marketing & 
Communicatie, Investment Solutions en Fondsmanagement. Zij zijn ondermeer verantwoordelijk voor de  
overall bediening van onze bestaande klanten, de acquisitie van nieuwe klanten, het ontwikkelen van nieuwe 
producten en proposities en de in-en externe communicatie.  
 
Strategisch Portefeuille Advies 

De dienstverlening vanuit Strategisch Portefeuille Advies wordt vormgegeven door een klantteam met direct 
aanspreekbare vertegenwoordigers. Strategisch Portefeuille Advies richt zich op het adviseren over (onder andere) 
beleggingsstrategieën en portefeuillebeheer, risicomanagement en governance vraagstukken. Dat betekent advisering 
en uitvoering geven aan het beleid dat, gegeven de risicohouding, de waarschijnlijkheid dat de klantdoelstellingen 
worden gerealiseerd, maximaliseert.  

 
Investments 

De dienstverlening van Investments bestaat uit het beleggen van gelden voor onze klanten. De afdelingen binnen 
Investments beleggen in vastrentende waarden waaronder de kernproposities Euro staat en Investment Grade Credit, 
derivaten (t.b.v. integraal rentebeheer), factor beleggen aandelen  en commodities. Daarnaast wordt dienstverlening 
geboden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Binnen de afdeling Externe Managers worden 
externe vermogensbeheerders geselecteerd en gemonitord.  
 
Operations Control & Reporting  
Operations, Control & Reporting (OCR) verricht ondersteunende diensten op onder andere het gebied van de 
beleggingsadministratie, (klant)rapportage en monitoring. Daarnaast is OCR verantwoordelijk voor transitie & change 
management, functioneel beheer, datamanagement en ziet zij toe op belangrijke IT uitbestedingen.  

 

Finance, Risk, Juridische Zaken & Compliance  
De stafafdelingen Business Control, Risk, Juridische zaken en Compliance zijn met name ondersteunend aan directie 
en management. Business Control adviseert en faciliteert (financieel) bewuste besluitvorming in relatie tot de 
business doelstellingen. Financial Risk Management waarborgt vanuit de tweede lijn dat financiële risico’s adequaat 
worden beheerst en acteert als proactieve en kritische sparringpartner voor de eerstelijns beleggingsactiviteiten. 
Operational Risk en Compliance formuleren en implementeren beleid dat gebaseerd is op interne en externe 
ontwikkelingen. De afdeling Juridische Zaken ondersteunt de verschillende afdelingen op juridisch vlak. 
 
2.2.3 Dienstverlening en klantgroepen 

Algemeen 

Achmea IM biedt een breed productenpallet op het gebied van fiduciair advies en vermogensbeheer. Achmea IM kent 
een multi cliënt benadering met krachtige kernproposities. Tot de kernproposities behoren: 
 

 Strategisch Portefeuille / Fiduciair Advies  

 Integraal Rentebeheer  

 Euro Staatsobligaties, Investment Grade Credit en Factor Beleggen 

 Selectie en Monitoring van Externe Managers 

 Diensten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 
 
Deze kernproposities worden zowel in separate mandaten als in de vorm van beleggingsfondsen aangeboden. Achmea 
IM zet de kernproposities in ten behoeve van 4 geïdentificeerde klantgroepen. De klantgroepen zijn: 
 

 Pensioenfondsen 

 Centraal Beheer APF (CB APF) 

 Achmea Own Risk (beleggingsportefeuille van de Achmea groep)  

 Retailportefeuille bestaande uit CB Gemaksbeleggen en de unit-linked portefeuille 
 

Alle klantgroepen kenmerken zich als een deelmarkt met een sterk groeipotentieel en /of een deelmarkt met reeds 
een  voldoende volume in de huidige portefeuille.  Het sterke groeipotentieel zit naar de mening van Achmea IM met 
name in de nieuwe markten van CB APF en in Gemaks- en fondsbeleggen binnen de retailmarkt.  
 

https://samenwerken.achmeanet.nl/sites/14070/Documents/Organogram%20Klanten%20en%20Producten%20(2017-06%20incl.%20namen).pdf
https://samenwerken.achmeanet.nl/sites/14070/Documents/Organogram%20Strategisch%20Portfolio%20Advies%20(2017-06%20incl.%20namen).pdf
https://samenwerken.achmeanet.nl/sites/14070/Documents/Organogram%20Investments%20(2017-06%20incl.%20namen).pdf
https://samenwerken.achmeanet.nl/sites/14070/Documents/Organogram%20OCR%20(2017-06%20incl.%20namen).pdf
https://samenwerken.achmeanet.nl/sites/14070/Documents/Organogram%20Directie%20en%20Diensten%20(2017-06%20incl.%20namen).pdf
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Figuur 3 Klantgroepen en kerncompetenties  
 

 
 

2.3 Ontwikkelingen 2017 

Algemeen 

De lage rentestanden maakt het dat veel trends die afgelopen jaren al zichtbaar waren, in 2017 zijn doorgezet. De 
beweging van defined benefit naar defined contribution regelingen, de opbouw van eigen pensioenvermogen 
gestimuleerd door de-fiscalisering en de instroom van vermogen in algemeen pensioenfondsen, zijn hier enkele 
voorbeelden van. Juist deze bewegingen hebben enige jaren geleden al geleid tot een bewuste strategische keuze van 
Achmea voor de markt van de oudedagsvoorziening (ODV) waarin Achmea IM een centrale rol speelt. Achmea IM 
heeft in 2017 ook nadrukkelijk geïnvesteerd in de ODV proposities CB Gemaksbeleggen en het Centraal Beheer 
Algemeen Pensioenfonds (CB APF).  
 
Met de keuze voor ODV is ook nadrukkelijk gekozen voor een meer centrale rol voor Achmea IM als de 
vermogensbeheerder van Achmea. In 2017 heeft dit geleid tot een uitbreiding van de dienstverlening en het 
insourcen van enkele extern beheerde portefeuilles. 
 
De klantenportefeuille van pensioenfondsen is in 2017 stabiel. Met de intentie van Stichting Pensioenfonds Huisartsen 
om haar fiduciair management per april 2018 onder te brengen bij Achmea IM wordt een nieuwe naam toegevoegd 
aan ons klantenbestand.  
 
De ontwikkelingen binnen onze multi-client portefeuille zorgden afgelopen jaar voor een volle transitiekalender. Naast 
veel transities liepen er ook twee grote wetgevingstrajecten. In 2017 heeft de implementatie van MiFID II veel 
inspanning gevergd. De inwerkingtreding van AVG vanaf 1 mei 2018 heeft in 2017 tot veel (voorbereidende) 
werkzaamheden geleid. 
 
Al deze werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden zonder ons team van professionals.  In 2017 hebben we nog 
nadrukkelijker dan voorheen geïnvesteerd in onze mensen. Het aantrekken en behouden van talent is één van de 
speerpunten in ons HR beleid. Met talent- en leiderschapsprogramma’s geven we hier invulling aan. De hoge scores 
op medewerker betrokkenheid, het beperkte personeelsverloop en het aantrekken van nieuwe medewerkers, tonen 
aan dat dit zijn vruchten afwerpt.   
 
Pensioenfondsen  

In de pensioensector blijft een toenemende tendens tot concentratie, gedreven door toenemende druk vanuit 
governance, wet- en regelgeving en benodigde schaalgrootte. Pensioenfondsen fuseren, sluiten zich aan bij een groter 
fonds of gaan over naar een algemeen pensioenfonds. Achmea IM ervaart margedruk door onder andere een 
beweging van actief naar passief beleggen en zien wij een beweging naar een meer modulaire afname van diensten.  
 
Ondanks deze beweging is onze klantenportefeuille en het beheerd vermogen stabiel gebleven. De retentiegraad is 
hoog en de klanttevredenheid is in 2017 gestegen ten opzichte van vorig jaar naar 7,6. Voor vrijwel alle fiduciaire 
klanten realiseren we een outperformance op 1, 3 en 5 jaars basis.  
 
Consultants en pensioenfondsen weten ons goed te vinden in offerte trajecten. Dat leidde in 2017 tot veel 
inspanningen op dit vlak, met als resultaat dat de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen de intentie heeft om haar 
fiduciair management vanaf april 2018 onder te brengen bij Achmea Investment Management.  
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Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (CB APF) 

Achmea IM is de vermogensbeheerder en fiduciair adviseur van het CB APF. Stichting Pensioenfonds RBS en Stichting 
pensioenfonds Bavaria zijn in 2017 toegetreden met een totaal vermogen van ruim € 1 miljard. Bij de 
pensioenfondsen is mede door de eerder genoemde tendens tot concentratie, veel belangstelling voor de 
mogelijkheden die een algemeen pensioenfonds biedt. De concurrentie op deze markt is groot. Met de recente 
oprichting van twee nieuwe (valuta)hedge fondsen en 5 overlayfondsen is de propositie van CB APF verder verbeterd.  
 
Achmea own risk  

Achmea IM is de integraal beheerder en adviseur van Achmea. Het vermogensbeheermandaat, inclusief 
uitbestedingen via manager selectie, voor deze portefeuille is in 2017 gegroeid in omzet. De nieuwe dienstverlening 
omvat onder andere het intern beheer van een aandelenmandaat en dienstverlening op het gebied van overlay 
management, trade repository reporting en administratie/rapportage. 
 
Retail: CB Gemaksbeleggen 

Centraal Beheer Achmea en Achmea IM hebben CB Gemaksbeleggen in 2016 gelanceerd. In de eerste helft van 2017 is 
de propositie verder ontwikkeld, zo zijn de website en de app verbeterd en heeft een  prijsaanpassing plaatsgevonden.  
Na de prijsaanpassing heeft CB Gemaksbeleggen tweemaal een positieve notering behaald in een onafhankelijk 
onderzoek van vergelijkingssite Beleggingsmatch in samenwerking met IEX.  Mede hierdoor heeft Centraal Beheer 
Achmea in het laatste kwartaal een succesvolle marketingcampagne gevoerd, met als resultaat een duidelijke stijging 
van het aantal rekeningen en het belegd vermogen.  
 
De overgang van sparen naar beleggen verloopt in Nederland, ondanks de lage spaarrentes, echter traag in 
vergelijking met andere landen. Daarnaast wordt de Nederlandse particuliere markt voor beleggen ook gekenmerkt 
door een hoge mate van concurrentie tussen een brede set van aanbieders. 
 
Retail: Lifecycle en unit linked beleggingen  

Achmea IM is de beheerder van verschillende unit linked fondsen. Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. is 
de levensverzekeraar met wie klanten een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten waarvan de waarde van de 
verzekering afhankelijk is van de waarde van onderliggende beleggingen in de unit linked fondsen (en pools).  
 
In 2017 is de uitbesteding van het vermogensbeheer voor de volgende beleggingspools geheel beëindigd

3
: 

 
Fonds of beleggingspool Vermogensbeheerder Datum 

Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd BMO Global Asset Management (F&C Netherlands B.V.) 1-12-2017 

Beleggingspool Achmea Grondstoffen BMO Global Asset Management (F&C Netherlands B.V.) 22-3-2017 

Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro BMO Global Asset Management (F&C Netherlands B.V.) 1-3-2017 

 
Begin 2018 is ook de uitbesteding van het vermogensbeheer voor de volgende beleggingspools beëindigd: 
 
Fonds of beleggingspool Vermogensbeheerder Datum 

Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment 
Grade 

BMO Global Asset Management (F&C Netherlands B.V.) 

Robeco Institutioneel Asset Management B.V. 

18-1-2018 

   18-1-2018 

 
Deze portefeuilles worden vanaf genoemde datum beheerd door Achmea IM. In de contracten met genoemde 
externe vermogensbeheerders  is opgenomen dat zij voldoen aan de voorwaarden rondom beheerst belonen. De 
informatie hierover over boekjaar 2017 is op dit moment nog niet voorhanden. 
 
Performance 

Achmea IM heeft over 2017 voor 92% van de klanten, waarbij Achmea IM optreedt als fiduciair adviseur, een 
outperformance

4
 op 1 en 3 jaars basis behaald. 

                                                                 
3 Deze pools worden beide ook gebruikt door de mixfondsen van Gemaks- en Fondsbeleggen. 
4 Outperformance ten opzichte van de met de betreffende klant overeengekomen benchmark. 



 

 

Achmea Investment Management B.V. – Jaarrapport 2017   10/40 

 

Wet- en regelgeving 

MiFID II is vanaf 1 januari 2018 van kracht. De implementatie hiervan heeft in 2017 centraal gestaan. Naast MiFID II is 
er in 2017 een projectgroep ingericht om de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor 
mei 2018, te borgen. Tevens hebben er wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot EMIR (European Market 
Infrastructure Regulation) en de Benchmark Regulation. 
 
De verplichting tot het verstrekken vanaf 1 januari 2018 van een nieuwe essentiële beleggersinformatie aan niet-
professionele beleggers op basis van de PRIIPS Verordening ( Packaged Retail and Insurance-based Investment 
Products, EU Verordening 2014-1286) geldt niet voor de beleggingsinstellingen die de Beheerder aanbiedt aan niet-
professionele beleggers, omdat deze beleggingsinstellingen vallen onder de overgangsregeling tot 1 januari 2020. Tot 
die tijd wordt de essentiële beleggersinformatie beschikbaar gesteld op basis van de al voor 1 januari 2018 geldende 
wet- en regelgeving. 
 

2.4 Financieel 2017 

2.4.1 Kerncijfers 2017-2013 

Tabel 1 Kerncijfers Achmea IM 
  2017 2016 2015 2014 2013 

Netto omzet (in € 1.000)          73.557          75.522           71.905           66.750           57.225  

Resultaat na belasting  (in € 1.000)           1.880         2.112             7.341             8.456             4.928  

Eigen vermogen  (in € 1.000)          40.026          38.145           46.033           38.692           30.236  

Balanstotaal  (in € 1.000)          48.933           47.624           61.923           53.425           40.959  

       

FTE
5
 (ultimo)                248                238                238                190                183  

           

Assets under Management (ex overlay in € mrd)             114,5              110,6                95,4                72,9                64,4  

Assets under Management (incl overlay in € mrd)             119,5              116,0              101,9                80,5                65,5  

De vergelijkende cijfers van 2015 en eerder in bovenstaande tabel betreffen pro forma cijfers en zijn inclusief de cijfers van Achmea 

Beleggingsfondsen Beheer  B.V., welke vennootschap per 1 januari 2016 door fusie is opgegaan in Achmea IM. 

 
2.4.2 Resultaat 

Het vermogen, inclusief de waarde en de omvang van derivatenposities, waarover Achmea IM adviseert en/of beheer 
uitvoert bedroeg eind 2017 €119,5 miljard (ultimo 2016 €116 miljard). De toename van €3,5 miljard wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een instroom in het CB APF (ruim € 1miljard) en nieuwe klanten (€0,8 miljard). 
Daarnaast hebben ook de ontwikkelingen op de financiële markten  gecombineerd met de goede performance in veel 
van de asset classes en klantbehoud geleid tot een  hoger beheerd vermogen in 2017. 
 
Over 2017 bedraagt de totale omzet €73,6 miljoen (€75,5 miljoen in 2016). De daling  van €1,9 miljoen wordt onder 
andere verklaard door een beweging van actief naar passief beheer en door het vertrek van een aantal kleine klanten 
ultimo 2016. Deze klanten zijn veelal gefuseerd met andere pensioenfondsen. De daling wordt gecompenseerd door 
de instroom in het CB APF, uitbreiding van dienstverlening en groei van het beheerd vermogen door 
marktontwikkelingen. 
 
Het resultaat na belastingen van €1,9 miljoen over 2017 ligt in lijn met 2016 (€2,1 miljoen). De daling van de omzet 
wordt nagenoeg geheel gecompenseerd door lagere kosten. Dit is met name het gevolg van lagere kosten extern 
vermogensbeheer door insourcing en lagere advieskosten. 
 
Het aantal fte’s bedroeg eind 2017, 248 (ultimo 2016: 238 fte).  
 

                                                                 
5 De fte’s worden met ingang van 1.1.2017 gebaseerd op 36 uur (daarvoor 38 uur). De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. 
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2.4.3 Beloning personeel  

In 2017 waren bij Achmea IM (evenals 2016) geen medewerkers in dienst. Alle personeelsleden van Achmea IM zijn in 
dienst van Achmea Interne Diensten N.V. De met de activiteiten van Achmea IM verband houdende personeelskosten 
en overige bedrijfskosten worden doorbelast. 
 
Hieronder wordt vermeld het totale bedrag van de beloning gedurende het boekjaar, onderverdeeld in de vaste en 
variabele beloning, die Achmea IM aan zijn personeel heeft betaald. Het betreft de totale beloning van iedereen die 
geheel of gedeeltelijk t.b.v. Achmea IM werkzaamheden verricht in 2017 (n =234/241FTE; 2016: n = 232/239 FTE). 
 
Tabel 2 Overzicht Personeel Totaal (inclusief Key Staff)  
 
(x € 1.000)       2017 2016** 

Totale Vaste Beloning personeel Achmea IM        20.766 18.883 

Totale Variabele beloning personeel m.b.t. boekjaar  
Achmea IM 

      N.n.b.* 1.266 

Totale bedrag van de beloning personeel Achmea IM         20.766 20.149 

 
*)  Nog niet bekend. Op moment van tekenen van de jaarrekening is nog geen besluit genomen over de toekenning van variabele beloning m.b.t. 

het boekjaar 2017. Als besloten wordt tot een toekenning zal dit worden gepubliceerd in hoofdstuk 4 van het Remuneratierapport 2017 van 

Achmea dat eind mei 2018 op www.achmea.nl wordt gepubliceerd.  
**) Bij de jaarrekening van 2016 was de toekenning van variabele beloning m.b.t.  het boekjaar 2016 nog niet bekend. De toekenning is nadien 

gepubliceerd in het remuneratierapport Achmea dat in mei 2017 is gepubliceerd. Deze staat nu als zodanig vermeld in het bovenstaande overzicht 

2016.  

In 2017 heeft (evenals in 2016) geen enkele medewerker (inclusief directie) van Achmea IM een jaarlijks beloning van 
€ 1 miljoen of meer ontvangen.  
 
Identified Staff 

Hieronder wordt vermeld het geaggregeerde bedrag van de beloning bij Achmea IM onderverdeeld naar de hoogste 
directie en de personeelsleden wier handelen het risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate 
beïnvloedt, de zogenoemde identified staff.  
 
Tabel 3 Overzicht Identified Staff* (inclusief Key Staff)  

 

(x € 1.000)       2017 2016*** 

Totale Vaste Beloning Identified Staff Achmea IM        9.624 8.001 

Totale Variabele beloning Identified Staff m.b.t. boekjaar  
Achmea IM 

      N.n.b.** 669 

Totale bedrag van de beloning Identified Staff Achmea IM              9.624 8.670 

*) opgave Achmea Investment Management 

**) idem als onder tabel 2, zie aldaar de eerste opmerking 

***)  Idem als onder tabel 2; zie aldaar tweede opmerking 

 
Achmea IM had over het boekjaar gemiddeld 234 personeelsleden /241 Fte (2016: 232 personeelsleden/ 220 Fte), 
waaronder 78 personeelsleden / 81Fte directieleden en personeelsleden (2016 69/ 73Fte) wier handelen het 
risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate beïnvloedt. 
 
Er is geen sprake van carried interest. 
 

http://www.achmea.nl/
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2.4.4 Financiële positie 

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap is gedurende de verslagperiode niet gewijzigd. Het eigen vermogen is in 
2017 met €1,9 miljoen toegenomen tot €40 miljoen (31-12-2016: €38,1 miljoen), als gevolg van de toevoeging van het 
resultaat na belasting van €1,9 miljoen. 
 
Achmea IM is onderworpen aan prudentiële kapitaalvereisten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). 
Op basis van de in 2017 geactualiseerde ICAAP-analyse bedraagt het vereiste ICAAP-kapitaal €22,2 miljoen. Op 31 
december 2017 is de minimumomvang van het toetsingsvermogen als beheerder van alternatieve 
beleggingsinstellingen op basis van de AIFMD vergunning €19,4 miljoen. Het feitelijk vermogen ligt daarmee ruim 
boven het vereiste ICAAP-kapitaal. 
 
De directie van Achmea IM is van mening dat de onderneming over voldoende eigen middelen beschikt om de 
beoogde groei van de onderneming, inclusief investeringen, te financieren. Er bestaat geen externe 
financieringsbehoefte. 
 

2.5 Beheerde beleggingsfondsen 

Gedurende 2017 heeft Achmea IM het beheer gevoerd over de volgende beleggingsinstellingen: 
 
Onder Wft toezicht: Institutioneel 

 Achmea Investment Management Geldmarkt fonds 

 Achmea Investment Management Grondstoffen fonds  

 Achmea Investment Management Wereldwijd Beursgenoteerd Vastgoed fonds  

 Achmea Investment Management Opkomende Landen Obligaties fonds  

 Achmea Investment Management Wereldwijd Inflatie Gerelateerde Obligaties fonds  

 Achmea Investment Management EMU Staatsobligaties fonds  

 Achmea Investment Management Euro Investment Grade Credits fonds  

 Achmea Investment Management Opkomende Markten Aandelen fonds  

 Achmea Investment Management Individueel Liability Overlay fonds 

 Achmea Investment Management Wereldwijd Aandelen Fonds 

 Achmea Investment Management Wereldwijd High Yield Fonds 

 Achmea Investment Management Collectief Liability Overlay Fonds 

 Achmea Investment Management Liquiditeiten Fonds   

 Syntrus Achmea Aandelen Europa Pool (opgeheven op 13 maart 2017) 

 Syntrus Achmea Aandelen Noord Amerika Pool (opgeheven op 13 maart 2017) 

 Syntrus Achmea Aandelenpool High Conviction Europa (opgeheven op 13 maart 2017) 

 Syntrus Achmea Aandelenpool Multi Manager Europa (opgeheven op 13 maart 2017) 

 Achmea Investment Management Hedged Wereldwijd Beursgenoteerd Vastgoed Fonds (per 11 april 2017) 

 Achmea Investment Management Hedged Wereldwijd Aandelen Fonds (per 11 april 2017) 

 Achmea lnvestment Management 10y Overlay Fonds (per 16 mei 2017) 

 Achmea lnvestment Management 20y Overlay Fonds (per 16 mei 2017) 

 Achmea lnvestment Management 30y Overlay Fonds (per 16 mei 2017) 

 Achmea lnvestment Management 40y Overlay Fonds (per 16 mei 2017) 

 Achmea lnvestment Management 50y Overlay Fonds (per 16 mei 2017) 
 

Onder Wft toezicht: Retail 

 Achmea paraplu fonds A (acht subfondsen) 

 Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro 

 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd 

 Beleggingspool Achmea Grondstoffen 

 Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro 

 Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade 

 Beleggingspool Achmea Langlopende Obligaties 
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Vrijgesteld Wft: 

 Interpolis Pensioenen Private Equity Fund I 

 Interpolis Pensioenen Private Equity Feeder Fund II 

 Interpolis Pensioenen Private Equity Fund II 

 Syntrus Achmea Infrastructure Fund 

 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen (negen subfondsen) 

 Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen 2 (negen subfondsen) 

 Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Opkomende Markten
6
 

 Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties High Yield
7
 

 

2.6 Corporate Governance 

Corporate Governance Code 

Beursgenoteerde ondernemingen rapporteren jaarlijks of zij voldoen aan de eisen van de Nederlandse Corporate 
Governance Code op basis van ‘comply or explain’. Hoewel Achmea en haar dochtervennootschappen niet 
beursgenoteerd zijn, heeft Achmea de regels vrijwillig geadopteerd en de meeste principes opgenomen in haar 
governancestructuur. Waar aan de orde, voldoet Achmea grotendeels aan de principes en best practices van de Code.  
Voor verdere details over de Corporate Governance en de naleving van de Corporate Governance Code verwijzen wij 
naar het Achmea Jaarverslag 2017 op de Achmea website www.achmea.nl. Onderstaand worden kort enkele punten 
relevante punten toegelicht voor Achmea IM.   
 
Invulling Corporate Governance op niveau van Achmea IM 

Statutaire Directie 

De statutaire directie van Achmea IM bestaat uit J. (Jacob) de Wit (voorzitter) en P.C. (Peter) Jaspers. De directie van 
Achmea IM is belast met het besturen van de vennootschap en is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. 
Door het beperkte aantal zetels binnen de directie prevaleert bij nieuwe benoemingen geschiktheid boven een 
evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. De directie is verplicht om de aanwijzingen van de algemene 
vergadering van aandeelhouders op te volgen betreffende de algemene lijnen van het financiële-, economische-, 
sociale- en personeelsbeleid.  
 
Raad van Commissarissen 

De aandeelhouder van Achmea IM heeft een Raad van Commissarissen benoemd. De Raad van Commissarissen 
bestaat uit dhr. W.H. (Erik) van Houwelingen (Voorzitter), dhr. H. (Huub) Arendse (tot 1 oktober 2017), mevr. B.E.M. 
(Bianca) Tetteroo (vanaf 1 oktober 2017), mevr. P.H.M. (Petri) Hofste en mevr. H. (Henny) Kapteijn-Fokkens. Door het 
beperkte aantal zetels binnen de Raad van Commissarissen prevaleert bij nieuwe benoemingen geschiktheid boven 
een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. 
 
Permanente educatie 

De leden van de statutaire directie en Raad van Commissarissen houden hun kennis op peil door op maat gemaakte 
programma’s of workshops op het gebied van financiën, corporate governance, risk management, compliance en 
audit. 
 
Corporate Governance door Achmea IM 

Voor de beleggingspools ten behoeve van klanten van Achmea IM wordt een verantwoord beleggen beleid toegepast. 
Een belangrijk element daarvan is corporate governance en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Voor de 
beleggingspools die in aandelen beleggen wordt actief gebruik gemaakt van het stemrecht. Voor klanten met eigen 
mandaten biedt Achmea IM dezelfde dienstverlening aan. 
 
De beleggingspools en klanten hebben een internationale beleggingsportefeuille. Het is niet mogelijk om zelf alle 
aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken en te stemmen. Achmea IM stemt daarom op afstand op de 

                                                                 
6
 De Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Opkomende Markten en de Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties High Yield zijn op 12 

oktober 2017 aangemeld bij AFM met het verzoek om ze onder toezicht te stellen. Per brief heeft de AFM bevestigt dat deze pools vanaf  

12 februari 2018 onder toezicht staan. 
7 Idem 

http://www.achmea.nl/
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aandeelhoudersvergadering via ‘proxy voting’. Bij het uitoefenen van het stemrecht wordt gebruik gemaakt van de 
stemanalyses en stemadviezen van een gespecialiseerde partij. Deze houdt rekening met de internationaal 
geaccepteerde Corporate Governance codes, zoals die van de OECD en International Corporate Governance Network 
(ICGN) en op iedere afzonderlijke markt met de lokale wet- en regelgeving en corporate governance codes.  
 
Op de website van Achmea IM (www.achmeainvestmentmanagement.nl) rapporteren wij per beleggingspool hoe er is 
gestemd op aandeelhoudersvergadering van ondernemingen in de aandelenbeleggingsportefeuille. Daarnaast wordt 
één keer per jaar een verslag op de website (verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap) gepubliceerd 
waarin staat hoe namens de beleggingspools uitvoering is gegeven aan het stembeleid in het voorgaande jaar zoals 
dat door Nederlandse Corporate Governance Code vereist is voor institutionele beleggers.  
 
DUFAS code 

Achmea IM onderschrijft de principes voor een goede fund governance, zoals deze zijn gepubliceerd door de Dutch 
Fund and Asset Management Association (DUFAS). Achmea IM heeft deze beginselen geïntegreerd in haar eigen 
Gedragscode Fund Governance (de “Gedragscode”). De meest recente versie is gepubliceerd op de website 
www.achmeainvestmentmanagement.nl. 
 
De Gedragscode dient ertoe om ten behoeve van de deelnemers in door Achmea IM beheerde beleggingsfondsen 
waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening als 
bedoeld in artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 Wft en deze te implementeren in de beschrijving van de administratieve 
organisatie en interne controle systematiek van Achmea IM. De Gedragscode beoogt de belangen van de beleggers te 
beschermen en belangenconflicten te voorkomen. 
 
Dit wordt mede gewaarborgd door controle op de naleving van de fund governance bepalingen, waartoe de Raad van 
Commissarissen van Achmea IM toezicht houdt op de directie, welke laatste verantwoordelijk is voor de naleving van 
de wettelijke voorschriften voor een integere bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen is door middel van 
compliance rapportages inzicht verschaft en de bedrijfsvoering is in de vergadering van de Raad van Commissarissen 
onderdeel geweest van de besprekingen met de directie. De compliance officer van Achmea IM heeft over het 
verslagjaar 2017 een rapportage ten behoeve van de Raad van Commissarissen opgesteld over de naleving van de 
Gedragscode en deze is in de vergadering van 13 februari 2018 met de Raad van Commissarissen besproken.  
 

2.7 Risicobeheer 

Visie op risicomanagement 

Om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten te kunnen borgen, heeft Achmea IM een raamwerk ingericht 
voor het beoordelen van risicomanagement. Dit risicoraamwerk is gebaseerd op het COSO 2013 model, een 
wereldwijde standaard voor het inrichten en uitvoeren van risicomanagement in ondernemingen en sluit aan op de 
Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode (FIRM) van De Nederlandsche Bank, zie figuur 4. 
 
Figuur 4 COSO 2013 model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Risicomanagementcyclus 

Het geïntegreerde risicoraamwerk en het besturingsmodel vormen de basis voor de risicomanagementcyclus. Achmea 
IM doorloopt jaarlijks de risicomanagementcyclus, waarbinnen de risico’s en risicobeheersing opnieuw worden 
geïnventariseerd en beoordeeld en bijsturing plaatsvindt. De risicomanagementcyclus begint bij de strategie en de 
risicohouding waarop het risicobeheersingsbeleid is gebaseerd. Vervolgens worden risico’s geïdentificeerd, het 
risicobeheersings- en controlesysteem ingericht en risico’s geëvalueerd. 

http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/
http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/
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Figuur 5 Risicomanagementcyclus 
 

 
 
Het risicomanagementbeleid van Achmea IM steunt op drie pijlers:  

 het vermijden van financiële verliezen; 

 het streven naar hoge klanttevredenheid;  

 het handelen in lijn met geldende wet- en regelgeving. 
 
In de visie van Achmea IM is het volledig uitbannen van alle risico’s niet mogelijk en gewenst, echter het beheersen 
van risico’s wel. Dit brengt beheersingskosten en een verminderde kans op het behalen van hoge(re) rendementen 
met zich mee. Het risicomanagement van Achmea IM is er op gericht, telkens de optimale verhouding tussen de 
beheersingskosten en het hoogste rendement te vinden, voor zowel Achmea IM als voor haar klanten. 
 
Risicobereidheid 

Achmea IM stuurt door actief risicomanagement op een risicoprofiel passend bij het karakter van haar 
dienstverlening. Voor dit risicoprofiel houdt Achmea IM voldoende kapitaal aan om haar risico’s af te dekken in 
overeenstemming met de risicobereidheid. De risicobereidheid (risk appetite) van Achmea IM is afgeleid van de 
strategische doelstellingen. Deze zijn vertaald naar key risk indicatoren. Uitgangspunt bij de risicobereidheid is niet 
zozeer het te allen tijde voorkomen van risico’s, maar juist het nemen van weloverwogen besluiten over de te nemen 
risico’s, bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Het hanteren van de risicobereidheid en key risk indicatoren 
geeft het management houvast bij het sturen naar de optimale verhouding van risico en rendement. En kan worden 
ingezet als stuurmiddel bij strategische-, tactische-, en operationele besluitvorming. De risicobereidheid is 
gedefinieerd en is vastgelegd in risk appetite statements en wordt jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld door de 
directie. Hierbij houdt Achmea IM rekening met de risicocapaciteit zoals vastgelegd  in het kapitaalbeleid (Capital 
Adequacy Policy). 
 
Risk appetite statements  

Continuïteit door een robuuste en stabiele balans 

 Kapitaalpositie: Achmea IM heeft een kapitaalspositie dat aansluit bij benodigde kapitaal volgens het 
risicoprofiel. De kapitaalspositie voldoet minimaal aan de kapitaalseisen van de toezichthouder met 
kapitaalbuffer bovenop het wettelijk vereiste kapitaal; 

 Risicobeleid: Achmea IM voert een risicobeleid dat aansluit op de strategische doelstellingen. 
 
Verantwoord rendement gegeven ons risicoprofiel 

 Verantwoord rendement: Achmea IM streeft naar een voldoende en maatschappelijk verantwoord 
rendement (op bedrijfsonderdeelniveau en per klant) en sluit daarmee aan op de financiële doelstellingen 
van Achmea; 

 Resultaatvolatiliteit: Achmea IM streeft naar een stabiele ontwikkeling van waarde en economisch resultaat. 
Zie ook kapitaalspositie. 

 
Proposities waarbij het klantbelang centraal staat 

 Kwaliteit van producten: Achmea IM biedt een goede en transparante oplossing aan klanten die aansluit op 
de behoefte en het belang van de klant. 

 Compliance: Achmea IM handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving worden 
vertaald naar interne normering/beleid. Bij geconstateerde afwijkingen wordt dit tijdig hersteld en zijn wij 
transparant over de oplossing. 

Integraal Risk 
Management Proces

Beleid Inrichten

Toetsen Uitvoeren

Risico evaluatie

Bedrijfsdoelen 
vaststellen

Risico’s 
identificeren

Risico’s beheersen 
met controls
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 Betrokkenheid: Achmea IM is proactief in de voor haar relevante maatschappelijke debatten en anticipeert 
op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
Risico beoordeling 

Leidraad bij de risicobeoordeling is de risicoclassificatie conform de Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en 
beleggingsinstellingen Wft 2015. In deze beleidsregel worden de risico’s onderverdeeld in financiële, niet-financiële en 
overige risico’s. Daarnaast is bij de risicoclassificatie voor operationele risico’s aansluiting gezocht bij de Risk Appetite 
van Achmea IM. 
 

Tot de financiële risico’s behoren onder andere krediet- en tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico, marktrisico en 
concentratierisico.  Deze worden nader toegelicht in de jaarrekening (pagina 27). 
 
Tot de niet financiële en overige risico’s worden onder meer operationeel en strategisch risico gerekend. Voor 
Achmea IM vormt operationeel risico één van de belangrijkste risico’s, waaraan zij wordt blootgesteld. De reden 
hiervoor is, dat de kwaliteit van dienstverlening afhankelijk is van de werking van processen, de kwaliteit en het 
handelen van medewerkers, de kwaliteit en werking van de (ICT) infrastructuur en datacommunicatie en gevoelig is 
voor onverwachte externe gebeurtenissen.  
 
Om dit risico te mitigeren streeft de organisatie er voortdurend naar, de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen 
en daarmee de kans op operationele fouten te verkleinen. Een integrale beheersing van alle relevante risico’s en de 
aanwezigheid van risicomanagementprocessen dragen hier in hoge mate aan bij.  
 

Governance risicomanagement en compliance 

Bij Achmea IM zijn de verantwoordelijkheden voor het risicomanagement en compliance in drie verdedigingslinies 
belegd die elkaar versterken, maar onafhankelijk van elkaar functioneren. In figuur 6 is het besturingsmodel 
weergegeven.  
 
Figuur 6 Three lines of defence 
 

 
Lijnmanagement  

De eerste lijn is primair verantwoordelijk voor het op juiste, volledige, tijdige en betrouwbare wijze verrichten van de 
activiteiten. Dit betekent ook dat zij de risico’s, die met deze activiteiten samenhangen dient te beheersen.  
 
Risk & Compliance 

Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt de tweede lijn het lijnmanagement bij het optimaliseren van de interne 
beheersing. Op basis van interne- en externe ontwikkelingen formuleert en implementeert Operational Risk & 
Compliance beleid en monitort zij vanuit een advies- en toetsende rol de risicobeheersing door de eerste lijn. Dit doet 
zij aan de hand van het organisatie brede risicoraamwerk, dat aansluit op de primaire processen.  

 
Achmea Internal Audit 

Vanuit een onafhankelijke positie beoordeelt de derde lijn periodiek de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen, 
die door de eerste en de tweede lijn zijn getroffen. Achmea Internal Audit rapporteert aan de Raad van Bestuur van 
Achmea B.V. en aan het Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen van Achmea B.V. Zij rapporteert 
tevens aan de directie van Achmea IM en het Audit & Risk Committee van de Raad van Commissarissen van Achmea 
IM. 
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2.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Achmea IM adviseert, implementeert en past een Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) beleid toe namens 
onze klanten zoals pensioenfondsen en verzekeraars, en in onze beleggingsfondsen.  2017 liet zien dat de relevantie 
van maatschappelijke kwesties voor de institutionele belegger hoger is dan ooit. De actualiteit van grote thema’s als 
klimaatverandering (implementatie Verdrag van Parijs), borging van sociale standaarden rond mensenrechten en 
arbeidsnormen en de governance kwesties van ongevraagde buitenlandse biedingen op Nederlandse ondernemingen 
zijn hier enkele voorbeelden van. In 2017 is ons MVB-team dan ook gegroeid om onze klanten van hoogwaardig MVB-
advies en een kwalitatief hoogstaande MVB-uitvoering te kunnen blijven voorzien. 

Het Achmea IM MVB-beleid richt op vijf speerpunten: mensenrechten, arbeidsnormen, natuur & milieu, 
klimaatverandering en gezondheid. Dit zijn belangrijke thema’s voor mens en maatschappij en dus voor Achmea en 
haar klanten. Ook in 2018 zullen wij dit beleid verder door ontwikkelen.  Eén van de belangrijkste ontwikkelingen 
gedurende 2017 is de opzet van een eigen engagementdienstverlening geweest, waarbij we actief de dialoog aangaan 
met ondernemingen wereldwijd over MVB-thema’s die materieel zijn. Dit kan zijn vanuit beleggingsperspectief, maar 
ook vanuit maatschappelijk perspectief. De resultaten van de eerste dialogen zijn positief. Het betreft dialogen met 
ondernemingen uit de energiesector over waterrisico’s en met producenten van consumentengoederen over energie 
efficiency van de eindproducten. Wij zien het voeren van de dialoog als een centraal middel binnen het MVB-beleid. 

Daarnaast zijn binnen het speerpunt klimaatverandering stappen gezet om de CO2-footprint van 
beleggingsportefeuilles inzichtelijk te maken. Tevens heeft Achmea IM in 2017 een product ontwikkeld waarbij door 
middel van ESG-integratie de CO2-footprint van de beleggingsportefeuille gereduceerd wordt. Wij hebben voor 2018 
de doelstelling om de CO2-footprint van onze institutionele beleggingsfondsen te publiceren. In het verlengde hiervan 
hebben wij in 2017 een bijdrage geleverd aan het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Dit 
samenwerkingsverband heeft ten doel internationale standaarden te ontwerpen voor het meten en rapporteren van 
de CO2-footprint van verschillende beleggingscategorieën. Naast het PCAF hebben wij deelgenomen aan een 
werkgroep binnen de DNB Nederlandse Sustainable Development Goals (SDG) Agenda. Hierbinnen hebben wij 
meegewerkt aan de standaardisering van methodes voor impact meting op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties.  

Een andere belangrijke  ontwikkeling betrof het opstellen van de Nederlandse Stewardship Code, waarin handvatten 
worden gegeven aan institutionele beleggers voor het bewaken van lange-termijn doelen bij Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen. De Code bevindt zich in de consultatiefase en Achmea IM heeft bijdragen geleverd 
aan het opstellen van de Stewardship Code.  Naar verwachting zullen wij zelf in 2018 invulling geven aan de Code. 

Wij verwachten net als in voorgaande jaren ook in 2018 vele klanten te adviseren rond het formuleren en toepassen 
van MVB-overtuigingen, -doelstellingen en -thema’s. Dit doen wij onder meer door zelf ontwikkelde 
argumentenkaarten waarin verschillende beleidsopties per thema zijn uiteen gezet. Op deze manier kunnen wij 
klanten met variërende MVB-ambities en -doelstellingen goed bedienen.  Een belangrijk doel voor Achmea IM is om 
de beoordeling van ons MVB-beleid door de Principles for Responsible Investment (PRI) nog verder te verbeteren.  

2.9 Kapitaalmanagement 

Achmea IM heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen voor zowel professionele als niet-
professionele beleggers en het is op basis van deze vergunning toegestaan om beleggingsdiensten aan professionele 
beleggers te verlenen. Per 31 december 2017 kan het kapitaal als volgt worden weergegeven: 
 
Tabel 4 Solvabiliteitsvermogen Achmea IM 
(x € 1.000) 31.12.2017 31.12.2016 

Eigen vermogen         40.026         38.145  

Prudentiële correcties  0  0 

Aanwezig vermogen voor solvabiliteitsdoelstellingen        40.026         38.145  

 
    

Vereist vermogen (ICAAP - kapitaal)        22.200         24.100  

      

Surplus        17.826         14.045  
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De toereikendheid van het aanwezige vermogen voor solvabiliteitsdoeleinde wordt periodiek 
 beoordeeld via het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Binnen dit proces wordt het aanwezige 
vermogen voor solvabiliteitsdoeleinden getoetst aan het vereist vermogen (ICAAP-kapitaal) van Achmea IM bepaald 
volgens de methodiek van Basel III zoals geïmplementeerd via EU wetgeving in de Nederlandse wetgeving. In het 
ICAAP proces zijn alle materiële risico’s van Achmea IM beoordeeld en gekwantificeerd. Hieronder vallen onder 
andere het operationeel risico, concentratierisico, marktrisico (indirect) en het claimrisico. Bij de beoordeling van de 
risico’s wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen.  
 
Ultimo 2017 is de minimumomvang van het toetsingsvermogen als beheerder van beleggingsinstellingen op basis van 
de AIFMD vergunning €19.350.000. Het feitelijk vermogen ligt ruim boven het vereiste ICAAP-kapitaal. 
 
Bij de hoogte van het eigen vermogen houdt Achmea IM rekening met het kapitaalbeleid van Achmea B.V. Het 
kapitaalbeleid van Achmea houdt in dat kapitaalmanagement op Achmea-groepsniveau plaatsvindt en kapitaalbuffers 
op groepsniveau worden aangehouden. Dit betekent dat Achmea IM in principe een beperkte kapitaalbuffer boven 
het vereist ICAAP-kapitaal aanhoudt.  
 

2.10 Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor Achmea IM. 
 

2.11 Vooruitblik 

In de markt voor pensioenfondsen zullen naar onze mening de ingezette trends onverminderd doorzetten. 
Consolidatie, toenemende concurrentie, een grotere regierol bij de pensioenfondsbesturen, veranderende wetgeving 
en verdere individualisering zorgen voor een uitdagend speelveld. In deze markt zullen algemeen pensioenfondsen 
(apf-en) ook gaan concurreren met bestaande BPF-en die als magneetfonds werken voor kleinere pensioenfondsen. 
De interesse in apf-en is groot, maar de conversiesnelheid is nog relatief laag.  
 
De retailmarkt is voor Achmea IM een relatief nieuwe markt die we eind 2017 commercieel actief zijn gaan 
benaderen. De eerste resultaten zijn zichtbaar en dit gaan we een vervolg geven in 2018. De groei in de totale markt 
van sparen en beleggen als oudedagsvoorziening is zichtbaar, maar kent nog een relatief gering beleggingsdeel. In  
2018 hebben we de ambitie om onze positie hierin verder te verbeteren.  
 
Met een team van 251 betrokken en deskundige medewerkers, een brede klantenkring met een hoge 
klanttevredenheid, krachtige kerncompetenties en kernproposities, kijken we met veel vertrouwen vooruit. 
 

 

ONDERTEKENING 

 
Zeist, 9 maart 2018 
 
De directie, 
         
    
  
 
 
 
 
 
 
J.  (Jacob) de Wit     P.C.  (Peter) Jaspers 
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Algemeen 

De Raad van Commissarissen (de Raad) van Achmea IM bestaat uit dhr. W.H. (Erik) van Houwelingen (voorzitter), 
mevr. P.H.M. (Petri) Hofste, mevr. H. (Henny) Kapteijn-Fokkens en mevr. B.E.M. (Bianca) Tetteroo. Laatst genoemde is 
per 1 oktober 2017, vanuit Achmea (de aandeelhouder), benoemd als commissaris en vervangt dhr. H. (Huub) Arendse 
die per diezelfde datum is teruggetreden. Dhr. Arendse is zeer nauw betrokken geweest bij de totstandkoming en 
inrichting van Achmea IM. De Raad dankt hem voor zijn inbreng en deskundige bijdragen in de afgelopen jaren.  
 
De Raad heeft in 2017 gedurende het hele jaar in een volledige bezetting gefunctioneerd.  
 
Taken en bevoegdheden 

De Raad houdt  toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap. 
Daarnaast staat de Raad de Directie met raad terzijde. De Raad richt zich bij de vervulling van zijn taak op de 
continuïteit van de vennootschap en op de behartiging van de belangen van alle stakeholders. In aanvulling op de 
statuten zijn de taken en bevoegdheden van de Raad vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen 
van Achmea IM.  
 
Vergaderingen  

De Raad heeft in 2017 vijf keer vergaderd. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de statutaire directie van 
Achmea IM.   
De onderwerpen op de agenda waren onder meer: 

 Strategie 

 Management kwartaalrapportages 

 Performance en beleggingsresultaten 

 Jaarrapport 2016 Achmea Investment Management B.V. 

 Personele ontwikkelingen 

 Klant- en marktontwikkelingen 

 Klanttevredenheidsonderzoek Achmea IM 2016 

 Implementatie MiFID II 

 Voorbereiding implementatie AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 
 
De Raad heeft de bijstellingen en veranderingen in het, in 2016 vastgestelde, strategisch plan Achmea IM uitgebreid 
met de directie besproken. Daarnaast is in de Raad speciaal aandacht geweest voor de opzet en uitwerking van het 
speerpunt “verbetering van de commerciële slagkracht van de organisatie”. 
 
Commissie 

De Raad kent één structurele commissie, het Audit & Risk Committee (ARC). De personele bezetting van het ARC is 
gelijk aan die van de Raad. Mevr. Hofste is de voorzitter van het ARC. In het verslagjaar is het ARC vier maal bijeen 
geweest. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de statutaire directie van Achmea IM. De bijeenkomsten zijn 
eveneens bijgewoond door de manager Operational Risk Management en de Compliance officer van Achmea IM en 
door een vertegenwoordiging van Achmea Internal Audit.   
De onderwerpen die in het ARC aan de orde zijn geweest hadden onder meer betrekking op: 

 Risk Appetite 

 Risicorapportages 

 Rapportage Fund Governance 

 Financiële kwartaalrapportages 

 Jaarrapport 2016 Achmea Investment Management B.V. 

 Bron- en dividendbelasting retailfondsen/pools 

 Adviesrapport eerstelijnsrisicomanagement 

 ICAAP rapport 2017 

 Rolling Forecast 

 Concept controleplan 2017 (PWC) en het auditplan (Internal Audit) 2017 

   
 3. Verslag van de Raad van commissarissen 
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Evaluatie 

Eind 2017 heeft de Raad een zelfevaluatie gehouden. Naast het functioneren van de Raad zijn hierbij ook de 
wijzigingen in de samenwerking en de relatie met de directie geëvalueerd. 
 
Educatie 

In het kader van de permanente educatie heeft de Raad in 2017 een tweetal PE-sessies georganiseerd. Deze PE-sessies 
werden verzorgd door deskundigen uit de Achmea IM-organisatie. De PE-sessie in april 2017 had betrekking op de 
onderwerpen Quality Assurance en High Yield. In oktober zijn de thema’s MiFID II en Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen aan de orde geweest.  
 
Ondernemingsraad 

De Raad heeft in 2017 een kennismakingsbijeenkomst gehad met de Ondernemingsraad van Achmea IM. Er zal voor 
de komende periode structureel een contactmoment tussen (een delegatie van) de OR en (een delegatie van) de Raad 
worden ingepland.    
 
Aandeelhouder 

In het verslagjaar heeft de voorzitter van de Raad regelmatig contact gehad met de referent binnen de Raad van 
Bestuur van Achmea B.V., die de aandeelhouder vertegenwoordigt. 
 
Woord van dank 

Graag bedankt de Raad de directie, het management en alle medewerkers van Achmea IM voor hun enorme inzet. In 
het verslagjaar 2017 zijn weer grote inspanningen verricht om invulling te geven aan de kwaliteit en waarden van 
Achmea IM. Hierin zijn goede resultaten behaald. 
 
Daarnaast bedankt de Raad de klanten en de aandeelhouder voor het door hen in het bedrijf gestelde vertrouwen. 
 
 
Zeist, 9 maart 2018 
 
Namens de Raad van Commissarissen Achmea IM 
 
 
 
 
 
 
W.H. (Erik) van Houwelingen 
Voorzitter 
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4.1 Balans per 31 december 2017 

(x € 1.000) (vóór resultaatbestemming) Noot       31.12.2017       31.12.2016 

   
      

 
      

ACTIVA 
  

      
 

      

   
      

 
      

Financiële  vaste activa 1 
 

      
 

      

Participaties 
  

    12 
 

    12 

   
      

 
      

   
      

 
      

Vlottende activa 
  

      
 

      

Vorderingen 2 
 

      
 

      

Groepsmaatschappijen 
  

3.309     
 

4.298     

Debiteuren 
  

955     
 

3.042     

Overige vorderingen 
  

11.576     
 

12.098     

   
    15.840 

 
    19.438 

   
      

 
      

Liquide middelen 3 
 

    33.081 
 

    28.174 

   
      

 
      

   
      

 
      

TOTAAL ACTIVA 
  

    48.933 
 

    47.624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 4. Jaarrekening 
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(x € 1.000) (vóór resultaatbestemming) Noot       31.12.2017       31.12.2016 

   
      

    
PASSIVA 

  
      

    

   
      

    
Eigen vermogen 4 

 
      

    
Gestort en opgevraagd kapitaal 

  
101     

 
101     

Agio 
  

8.505     
 

8.505     

Overige reserves 
  

29.540     
 

27.427     

Onverdeeld resultaat 
  

1.880     
 

2.112     

   
    40.026 

 
    38.145 

   
      

 
      

   
      

 
      

Voorzieningen 
  

      
 

      

Overige voorzieningen 5 
 

    1.270 
 

    0 

   
      

 
      

   
      

 
      

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva  

6 
 

      
 

      

Groepsmaatschappijen 
  

3.478     
 

1.341     

Vennootschapsbelasting 
  

1.452     
 

4.304     

Overige belastingen 
 

1.401     
 

1.378 
 

    

Overige schulden 
  

1.306     
 

2.456     

   

    7.637 

 
  
  

  
  

9.479 
        

   
      

 
      

TOTAAL PASSIVA 
  

    48.933 
 

    47.624 
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4.2 Winst- en verliesrekening over 2017 

(x € 1.000) Noot        2017        2016 

   
      

    

   
      

    
Netto-omzet 7 

 
    73.557 

 
    75.522 

   
      

 
      

Afschrijvingen op immateriële 
vaste activa   

0     
 

587     

Overige bedrijfskosten 8 
 

70.965     
 

71.889     

   
    70.965 

 
    72.476 

   
      

 
      

Bedrijfsresultaat 
  

    2.592 
 

    3.046 

   
      

 
      

Andere rentelasten en soortgelijke 
kosten 

9 
 

    85  
 

              230  

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening   

    2.507 
 

    2.816 

   
      

 
      

Belastingen uit resultaat gewone 
bedrijfsuitoefening 

10 
 

    -627 
 

    -704 

Resultaat na belastingen 
  

    1.880 
 

    2.112 

           
  



 

 

Achmea Investment Management B.V. – Jaarrapport 2017   24/40 

4.3 Toelichting op de jaarrekening 

4.3.1 Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Achmea Investment Management B.V. (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 
18059537, verder Achmea IM), statutair gevestigd te Zeist, bestaan voornamelijk uit het verrichten van diensten en 
adviseren op het gebied van vermogensbeheer en dan met name ten aanzien van collectieve pensioenvermogens. De 
vennootschap houdt kantoor aan de Handelsweg 2 te Zeist. 
 
Groepsverhoudingen 

Alle aandelen in het kapitaal van Achmea IM worden gehouden door Achmea B.V., statutair gevestigd te Zeist, welke 
vennootschap aan het hoofd staat van de Achmea Groep. In deze jaarrekening zijn financiële verhoudingen met 
groepsmaatschappijen binnen de Achmea Groep opgenomen onder de financiële vaste activa, de vorderingen en de 
schulden. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de balans, de winst- en verliesrekening en de overige 
toelichting.  
 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap 
kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Verder worden de statutaire directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van Achmea IM of Achmea B.V. en nauwe verwanten als verbonden 
partijen gezien.  
 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.  

 
Grondslag voor presentatie 

De jaarrekening 2017 van Achmea IM is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW, de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving en de Wet op het Financieel Toezicht. 
  
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardiging prijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 
verwezen naar de toelichting. 
 
Tenzij anders is aangegeven, luiden alle bedragen in de jaarrekening in duizenden euro’s. 
 
Kasstroomoverzicht 

Op basis van het feit dat het kapitaal direct of indirect volledig wordt verschaft door een rechtspersoon die een 
vergelijkbaar kasstroomoverzicht opstelt (RJ 360.104), is voor Achmea IM geen kasstroomoverzicht opgenomen. Deze 
cijfers zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht in de geconsolideerde jaarrekening van Achmea B.V. 
 
Verslaggevingsraamwerk 

Verantwoording in de jaarrekening 

Activa worden in de jaarrekening verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de gerelateerde toekomstige economische 
voordelen aan Achmea IM zullen toevloeien en de waarde van de activa op betrouwbare wijze vastgesteld kan 
worden. Vreemd vermogen wordt in de jaarrekening verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de afwikkeling van een 
bestaande verplichting gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen met zich 
meebrengen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze 
vastgesteld kan worden. 
 
Baten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
verband houdend met een vermeerdering van activa of vermindering van vreemd vermogen, heeft plaatsgevonden 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld en voldoende mate van zekerheid kent. Lasten 
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worden in de winst- en verliesrekening verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, verband 
houdend met een vermindering van activa of vermeerdering van vreemd vermogen, heeft plaatsgevonden waarvan 
de omvang op betrouwbare wijze vastgesteld kan worden.  
 
Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de geleverde of te leveren tegenprestatie.  
 
Niet langer in de jaarrekening verantwoorden 

Een financieel actief (of een deel van een financieel actief) wordt niet langer in de jaarrekening verantwoord wanneer 
Achmea IM de contractuele rechten om cash flow uit de financiële activa te ontvangen zijn beëindigd, of wanneer de 
risico's en rendementen die samenhangen met het eigenaarschap grotendeels zijn overgedragen. In de situatie dat 
niet duidelijk is of Achmea IM het merendeel van de risico's en rendementen die samenhangen met het eigenaarschap 
behoudt, dan wordt het financieel actief niet langer in de jaarrekening verantwoord indien geen zeggenschap meer 
kan worden uitgeoefend over het actief. Bij overdrachten waarbij zeggenschap over activa blijft bestaan, blijven de 
activa opgenomen tot aan het belang waarvoor Achmea IM betrokken blijft. Het belang waarvoor Achmea IM 
betrokken blijft, wordt bepaald aan de hand van de mate waarin de onderneming is blootgesteld aan veranderingen in 
de waarde van het actief. 
 
Een financieel passief (of deel van financieel passief) wordt niet langer in de jaarrekening verantwoord wanneer deze 
is afgewikkeld (bijvoorbeeld wanneer de contractuele verplichting is kwijtgescholden, geannuleerd, of verlopen). 
 
Bij realisatie wordt het verschil tussen de opbrengstwaarde en de balanswaarde als gerealiseerde winst of verlies 
verantwoord in de winst- en verliesrekening. De gerelateerde cumulatieve ongerealiseerde winsten en verliezen die 
daaraan voorafgaand in het eigen vermogen zijn verantwoord, worden dan overgeboekt van het eigen vermogen naar 
de winst- en verliesrekening. 
 
Gesegmenteerde informatie 

De activiteiten van Achmea IM zijn volledig gericht op de Nederlandse markt. Voor de aansturing van deze activiteiten 
worden om die reden geen geografische gebieden onderscheiden, en is daarom ook geen gesegmenteerde informatie 
opgenomen in dit jaarrapport. 
 
Saldering van financiële activa en passiva 

Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en tegen het nettobedrag in de balans verantwoord indien: 

 Achmea IM een wettelijk afdwingbaar recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen, en  

 Achmea IM voornemens is om hetzij op netto basis te verrekenen, hetzij de realisatie van het actief en de 
verrekening van de verplichting gelijktijdig te laten plaatsvinden. 

 
Bijzondere waardevermindering 

In het algemeen is er sprake van een bijzondere waardevermindering indien de boekwaarde van een actief hoger is 
dan de realiseerbare waarde. Achmea IM beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn voor een 
bijzondere waardevermindering van een actief en of het noodzakelijk is om deze te verwerken.  
 
Bijzondere waardeverminderingen op een actief die in voorgaande jaren zijn verantwoord, worden teruggedraaid 
indien het herstel van de waarde objectief kan worden toegerekend aan het wegvallen of de verwijdering van de 
oorzaak van de bijzondere waardevermindering. Als dit het geval is, dan wordt de balanswaarde van het actief 
verhoogd tot de realiseerbare waarde. Deze verhoging van de balanswaarde in verband met het terugdraaien, mag 
niet leiden tot een hogere balanswaarde van het actief dan voor het moment van de bijzondere waardevermindering. 
De verhoging als gevolg van het terugdraaien van een bijzondere waardevermindering wordt verantwoord in de winst- 
en verliesrekening.  
 
Belangrijke schattingen in de jaarrekening 

Voor de waardering van bepaalde activa en passiva gebruikt Achmea IM veronderstellingen en schattingen met 
betrekking tot toekomstige resultaten of andere ontwikkelingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kans dat 
toekomstige transacties of gebeurtenissen zich binnen een bepaalde termijn met een bepaalde financiële 
consequentie zich voordoen. Er is geen zekerheid dat feitelijke resultaten niet materieel afwijken van deze 
schattingen. De belangrijkste schattingen voor de activiteiten van Achmea IM en voor het verklaren van de resultaten 
die het gevolg zijn van complexe of subjectieve besluiten zijn met name van toepassingen op de voorzieningen en de 
nog te factureren omzet. 
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Activa en Passiva  

Participaties 

Participaties in Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen reële waarde. De mutaties in de 
waardering lopen via het resultaat.  
 
Vorderingen 

Kortlopende vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden vorderingen 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. De uitstaande 
vorderingen zijn binnen een jaar opeisbaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde. 
 

Liquide middelen 

Hieronder worden banktegoeden en (call-)deposito's opgenomen. Het liquiditeitenbeheer vindt plaats op 
groepsniveau. Vorderingen in rekening-courant met Achmea B.V. die terstond opeisbaar zijn vormen een integraal 
onderdeel van dit liquiditeitenbeheer, en maken daarom onderdeel uit van de liquide middelen van Achmea IM. De 
liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

Voorzieningen 

De overige voorzieningen worden in de balans opgenomen wanneer een wettelijke of feitelijke verplichting, die op 
betrouwbare wijze kan worden ingeschat, ontstaat als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van economische lasten nodig zal zijn om de verplichting af te wikkelen. Indien het 
tijdsbestek langer dan een jaar is, worden de voorzieningen berekend door de verwachte toekomstige kasstromen 
contant te maken tegen een marktconforme disconteringsvoet vóór belastingen die rekening houdt met de 
tijdswaarde van geld en, indien van toepassing, de specifieke risico’s die aan de verplichting verbonden zijn. 
 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens vindt 
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Naar verwachting worden alle kortlopende schulden en 
overlopende passiva binnen een termijn van 12 maanden na boekjaar afgewikkeld. 
 

Belastingen 

Belastingen in de winst- en verliesrekening met betrekking tot het huidige boekjaar bestaan uit acute belastingen. De 
vennootschapsbelasting wordt ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht, tenzij dit verband houdt met 
posten welke direct via het eigen vermogen worden verantwoord.  
 
De acute belastingvorderingen en -schulden bestaan uit de verwachte te vorderen respectievelijk verschuldigde 
belastingen over het belastbare resultaat over het boekjaar, op basis van de vastgestelde belastingtarieven of de 
tarieven waartoe materieel reeds per balansdatum is besloten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met alle 
aanpassingen inzake de acute belastingen over voorgaande jaren.  
 
Belastingvorderingen en -schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De belastingpositie wordt 
berekend op het niveau van de juridische entiteit. De fiscale afrekening vindt plaats binnen de fiscale eenheid. De 
fiscale positie wordt berekend als ware de vennootschap zelfstandig belastingplichtig. 
 
Winst- en verliesrekening 

Netto-omzet 

De activiteiten van Achmea IM bestaan voornamelijk uit het beheren van vermogen. De vergoeding die Achmea IM 
hiervoor ontvangt wordt verantwoord onder netto-omzet. Voor zover het vermogensbeheer gerelateerd is aan 
entiteiten welke tot de Achmea Groep behoren, wordt deze omzet beschouwd als omzet aan verbonden partijen. 
Voor de vermogensbeheeractiviteiten wordt in dat geval een marktconform tarief berekend. De opbrengsten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, 
dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.  
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Overige bedrijfskosten 

Hieronder worden alle overige bedrijfskosten verantwoord welke samenhangen met de activiteiten van Achmea IM. 
 
Alle medewerkers die werkzaam zijn voor de Achmea IM zijn in dienst van Achmea Interne Diensten N.V. De met de 
activiteiten verband houdende personeelskosten en overige bedrijfskosten worden marktconform doorbelast aan 
Achmea IM. 
 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 
activa. 
 
Financiële risico’s 

Krediet- en tegenpartijrisico 

Achmea IM loopt een beperkt kredietrisico over de vorderingen uit hoofde van het uitzetten van overtollige middelen. 
Daarnaast loopt zij kredietrisico over de nog te ontvangen vergoedingen van haar contractpartijen. Dit risico wordt 
beheerst door te handelen met partijen die over een goede kredietwaardigheid beschikken en in voorkomende 
gevallen wordt een vorm van zekerheid verlangd. De liquide middelen worden aangehouden op rekeningen bij de 
Rabobank (long term Moody’s rating Aa2) en ABN Amro (long term Moody’s rating A1). Het risico wordt verder 
beperkt door het spreiden van de opdrachtportefeuille en de liquide middelen.  
 

Liquiditeitsrisico 

Achmea IM loopt een beperkt liquiditeitsrisico. De vennootschap is verantwoordelijk voor de financiering van haar 
eigen activiteiten. De treasury afdeling van Achmea brengt de geldstromen in kaart om de liquiditeiten efficiënt te 
benutten in de vorm van korte en liquide beleggingen, maar ook om de benodigde liquiditeitsbuffer te bewaken die 
nodig wordt geacht om onverwachte betalingen te kunnen opvangen. Verder heeft Achmea voor de gehele groep 
noodplannen en kredietfaciliteiten om minimaal 90 dagen voort te bestaan zonder beroep te hoeven doen op de 
kapitaalmarkten. Vanuit deze positie kan Achmea vermogen en financieringen verstrekken in de vorm van 
respectievelijk agiostortingen en achtergestelde leningen. 
 
Marktrisico 

Het marktrisico dat Achmea IM loopt is het gevolg van de relatie tussen de contractuele (beheer)vergoedingen en de 
ontwikkeling van het belegd vermogen. Dit risico wordt niet afgedekt door Achmea IM. Achmea IM maakt geen 
gebruik van financiële instrumenten om de financiële risico’s af te dekken. 
 
Concentratierisico 

Een risico waaraan Achmea IM blootstaat, is het concentratierisico. Hiermee wordt bedoeld het risico dat bestaat 
vanwege een afhankelijkheid van een aantal grote klanten. Indien IM één of meerdere van deze klanten/mandaten 
verliest, zal zij een relatief groot deel van haar omzet verliezen. Het risico voor Achmea IM bestaat uit de vaste kosten 
die voor haar zullen resteren, wanneer daar geen beheervergoeding meer tegenover staat. De 10 grootste klanten 
waren in 2017 goed voor 80% van de omzet (2016 84%).   
 
Binnen Achmea IM werken Juridische Zaken, Operationeel Risk & Compliance en lijnmanagement voortdurend aan 
het beheersen van dit risico (o.a. via beleid, procedures, aantoonbare werking van de interne beheersing (Standaard 
ISAE 3402 type 2), awareness-campagnes en zichtbare betrokkenheid van lijnmanagement).  
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4.4 Toelichting op de balans  

 
1. Financiële  vaste activa 

 

Participaties 

Achmea IM participeert in de fondsen van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen 2 en Achmea paraplu fonds A. De mutatie gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 

(x € 1.000) 2017 2016 

Stand 1 januari 12 11 

Aankopen 0 0 

Verkopen 0 0 

Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen 0 1 

Stand 31 december 12 12 

 
2. Vorderingen 

 

Groepsmaatschappijen 

(x € 1.000) 
Debiteuren  

Nog te 
factureren 

Totaal  
31.12.2017 

Totaal  
31.12.2016 

Achmea Interne Diensten N.V. 0 3.166 3.166 4.203 

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V 63 31 94 38 

Achmea Pensioenservices N.V. (voorheen Syntrus Achmea Pensioenbeheer 
N.V.) 

0 0 49 57 

Totaal 63 3.246 3.309 4.298 

 

Debiteuren 

Onder de debiteuren is geen voorziening voor oninbaarheid inbegrepen (2016: €20.000,-).  
 

Overige vorderingen 

De overige vorderingen betreft nog te factureren bedragen ad € 11.576.000,- (2016: €12.098.000,-).  
Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar. 
 
3. Liquide middelen  

 
(x € 1.000) 31.12.2017 31.12.2016 

Banksaldi 33.081 28.174 

Totaal 33.081 28.174 

 
De banksaldi staan ter vrije beschikking.  
 

4. Eigen vermogen  

 
Gestort en opgevraagd kapitaal 

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt €100.500,-, bestaande uit 201 gewone aandelen met een 
nominale waarde van € 500,-. Alle geplaatste aandelen zijn volgestort. Het kapitaal is gedurende dit boekjaar niet 
gewijzigd. Alle aandelen worden gehouden door Achmea B.V. 
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Agio 

Er hebben zich in 2017 evenals in 2016 geen wijzigingen voorgedaan in de agioreserve. 
 
Overige reserves 

(x € 1.000) 31.12.2017 31.12.2016 

Stand 1 januari 27.427 30.086 

Winstverdeling voorgaand boekjaar 2.113 7.341 

Dividenduitkering  0 -10.000 

Stand 31 december 29.540 27.427 

 
Onverdeeld resultaat 

(x € 1.000) 2017 2016 

Stand 1 januari 2.112 7.341 

Naar overige reserves -2.112 -7.341 

Toevoeging resultaat boekjaar 1.880 2.112 

Stand 31 december 1.880 2.112 

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 

De jaarrekening van Achmea IM over het boekjaar 2016 is op 31 mei 2017 vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
Conform het voorstel van de directie heeft de Algemene Vergadering besloten het resultaat over het boekjaar 2016 in 
zijn geheel toe te voegen aan de overige reserves. 
 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017 

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2017 ad €1.880.000,- geheel ten 
gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 
 
5. Voorzieningen 

 
Overige voorzieningen 

(x € 1.000) 2017 2016 

Stand 1 januari 0 95 

Onttrekkingen 0 -95 

Toevoeging ten laste van de overige schulden 276 0 

Toevoeging ten laste van het resultaat 994 0 

Stand 31 december 1.270 0 

 

Als gevolg van EU rechtspraak in 2012 (Santander casus, 10 mei 2012; C-338/11 t/m C-347/11) heeft de Nederlandse 
fiscus zich op het standpunt gesteld dat de in het verleden  door Nederlandse fiscale beleggingsinstellingen 
verrekende buitenlandse bronbelasting mogelijk ten onrechte is geheven en verrekend (middels 
afdrachtsvermindering op de aangifte dividendbelasting). Deze mogelijk ten onrechte geheven en verrekende 
bronbelasting moet teruggevorderd  worden in het EU land van oorsprong.  De Nederlandse fiscus heeft concrete en 
praktische afspraken met Achmea gemaakt voor correcties op de verrekende bronbelasting in Frankrijk over de 
periode vanaf 2009. Achmea (Investment Management) heeft zich  gecommitteerd aan deze afspraken. Bij de  Franse 
fiscus zijn eind 2017 alle reclaims over de boekjaren tot en met 2015 ingediend. Voor de risico’s van verjaring, het niet 
of slechts gedeeltelijk (h)erkennen van de reclaims door de Franse fiscus en eventuele impact van de (wettelijke) rente 
is een voorziening gevormd. 
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6. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 
Alle schulden en overlopende passiva worden naar verwachting binnen één jaar afgewikkeld dan wel gerealiseerd.  
 

Groepsmaatschappijen 

(x € 1.000) 31.12.2017 31.12.2016 

Achmea Interne Diensten N.V. 3.478 1.341 

Totaal 3.478 1.341 

 
De schuld aan Achmea Interne Diensten N.V. is niet rentedragend. 
 
Overige belastingen  

(x € 1.000) 31.12.2017 31.12.2016 

Omzetbelasting 1.401 1.378 

Totaal 1.401 1.378 

 
Overige schulden 

(x € 1.000) 31.12.2017 31.12.2016 

Nog te betalen bedragen 1.306 2.456 

Totaal 1.306 2.456 

 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 
Juridische procedures en onzekerheden  

Achmea IM is per heden niet betrokken bij rechtszaken of arbitrageprocedures.  
 
Fiscale eenheid 

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting van Achmea B.V. en is uit dien hoofde aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale 
eenheid als geheel. 
 

4.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

7. Netto-omzet 

 
De omzet is geheel behaald in Nederland.  
 
(x € 1.000) 2017 2016 

Omzet institutioneel 60.721 63.498 

Omzet retail  25.491 24.869 

Omzet retail rebate -12.655 -12.845 

Totaal 73.557 75.522 

   (x € 1.000) 2017 2016 

Omzet in relatie met niet-verbonden partijen 43.306 47.554 

Omzet in relatie met verbonden partijen 30.251 27.968 

Totaal 73.557 75.522 
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8. Overige bedrijfskosten 

 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
(x € 1.000) 2017 2016 

Lonen en salarissen 28.086 25.380 

Sociale lasten 1.250 1.165 

Pensioenen 5.111 4.741 

Overige personeelskosten 4.074 5.142 

Licenties en contributies 7.070 7.586 

IT kosten 8.673 8.593 

Advieskosten 2.717 4.139 

Huisvestingskosten 1.512 2.067 

Marketing kosten 379 374 

Doorbelaste kosten 6.891 7.493 

Overige bedrijfskosten 4.194 4.982 

Mutatie overige voorzieningen 994 227 

Totaal 70.965 71.889 

 
In 2017 waren bij Achmea IM (evenals 2016) geen medewerkers in dienst. Alle personeelsleden van Achmea IM zijn in 
dienst van Achmea Interne Diensten N.V. De met de activiteiten van Achmea IM verband houdende personeelskosten 
en overige bedrijfskosten worden doorbelast. 
 
9. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

(x € 1.000) 2017 2016 

Bankkosten 85 231 

Rente  0 -1 

Totaal 85 230 

 

10.Belastingen uit resultaat gewone bedrijfsuitoefening 

 

Reconciliatie effectief belastingtarief 

(x € 1.000) 2017 2016 

Resultaat vóór belastingen 2507 2.816 

Vennootschapsbelasting op basis van binnenlands Vpb-tarief -627 -704 

Resultaat na belastingen 1.880 2.112 

   Effectief belastingpercentage 25,0% 25,0% 

 
Het toepasselijke belastingtarief in het jaar 2017 bedroeg 25,0% (2016: 25,0%). 
 
Totaal verschuldigde vennootschapsbelasting in de winst- en verliesrekening 

(x € 1.000) 2017 2016 

Acuut Huidig jaar -627 -724 

Latent huidig jaar 0 20 

Totaal -627 -704 
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4.6 Overige toelichtingen 

 
Verbonden partijen 

Identiteit van verbonden partijen 

Algemeen 
Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer één partij bij de besluitvorming over financiële of operationele 
kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij (bijvoorbeeld bij een 
dochtermaatschappij). Aangezien Achmea B.V. als groepshoofd direct of indirect zeggenschap uitoefent over alle 
juridische entiteiten die deel uitmaken van de Achmea groep worden deze entiteiten door Achmea IM als verbonden 
partijen aangemerkt. Ook Stichting Pensioenfonds Achmea waarin het toegezegd pensioen voor bij Achmea IM 
werkzame werknemers is ondergebracht, wordt als verbonden partij aangemerkt. Andere verbonden partijen van 
Achmea IM kunnen zijn: belangen in juridische entiteiten welke niet als groepsmaatschappij worden aangemerkt; 
leden van de Raad van Bestuur, sleutelfunctionarissen, de Raad van Commissarissen en directe familieleden van deze 
betrokkenen; en entiteiten behorende tot de Rabobank Groep. Als onderdeel van de reguliere activiteiten van de 
vennootschap (bijvoorbeeld op gebied van vermogensbeheer) onderhoudt Achmea IM zakelijke relaties met 
verbonden partijen.  
 
Dergelijke transacties met verbonden partijen vinden plaats op zakelijke grondslagen, gebaseerd op marktprijzen en 
zijn hier ter informatie opgenomen. 
 
Moedermaatschappij/Aandeelhouder 
De moedermaatschappij van Achmea IM is Achmea B.V., statutair gevestigd te Zeist. Achmea B.V. bezit 100% van de 
aandelen van Achmea IM. Het geconsolideerde jaarrapport van Achmea B.V. is verkrijgbaar via de website 
www.achmea.nl. 
 

Transacties met verbonden partijen welke tot de Achmea groep behoren 

Voor zover hierna niet anders vermeld zijn er voor de uitstaande saldi met verbonden partijen geen garanties gegeven 
of ontvangen, voorzieningen voor dubieuze vorderingen met betrekking tot het bedrag van de uitstaande saldi 
opgenomen en lasten van oninbare of dubieuze vorderingen in de winst- en verliesrekening opgenomen. 
 
Transacties, vorderingen en schulden met groepsmaatschappijen 

Achmea IM heeft als onderdeel van de Achmea Groep vele transacties met andere groepsmaatschappijen op het 
gebied van interne dienstverlening, zoals Human resources, facilitaire zaken en IT.  
 
De met de activiteiten van de vennootschap verband houdende bedrijfskosten worden door Achmea Interne Diensten 
N.V. aan Achmea IM doorbelast. Achmea IM verricht vermogensbeheer activiteiten ten behoeve van verbonden 
partijen. De hiermee samenhangende opbrengst is opgenomen onder de netto-omzet.  
 
Transacties, vorderingen en schulden met andere verbonden partijen 

Rabobank is een belangrijke aandeelhouder van Achmea B.V. Achmea IM maakt binnen haar operationele activiteiten 
gebruik van verschillende bancaire diensten van Rabobank. Alle diensten en transacties met Rabobank verlopen 
marktconform. 
 
Achmea IM verricht vermogensbeheer activiteiten ten behoeve van Stichting Pensioenfonds Achmea. De 
pensioenregeling voor de Nederlandse werknemers van Achmea wordt uitgevoerd door de Stichting Pensioenfonds 
Achmea. Achmea heeft geen controle over de Stichting Pensioenfonds Achmea maar beschouwt haar wel als een 
verbonden partij.  
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Beloning van de statutaire directie en de Raad van Commissarissen van Achmea IM 

 

Sleutelposities: statutaire directie Achmea IM 

 
De statutaire directie van Achmea IM draagt primair verantwoordelijkheden voor de eigen entiteit. Daarnaast verricht 
zij ook activiteiten voor Achmea als groep  en heeft zij verantwoordelijkheden in dat verband. Dat heeft te maken met 
de aard en organisatie van de Achmea Groep, een financieel conglomeraat, waarbij bestuurders en leden van de 
directieraad bij meerdere entiteiten betrokken kunnen zijn. Daarnaast geldt dan weer dat andere personen dan de 
statutaire directeuren van Achmea IM verantwoordelijkheden hebben voor planning, besturing en toezicht op 
activiteiten van Achmea IM.  
 

Beloning statutaire directie 

 
De beloning van de statutaire directie van Achmea IM is in overeenstemming met de verantwoordelijkheid van hun 
respectievelijke posities. De verschillende posities worden gewogen, waarbij wordt gelet op aspecten als omvang en 
aard van de verantwoordelijkheden, complexiteit van de bestuurlijke context waarin men acteert en de benodigde 
kennis, ervaring en competenties. Daarbij wordt ook naar de waarde van de beloning gekeken in relatie tot posities bij 
andere organisaties op gebied van investmentmanagement.  
 
Behalve het vaste salaris maakt een variabele beloning  deel uit van het reguliere beloningspakket van een statutair 
directeur. De Raad van Bestuur van Achmea  besluit in het jaar volgend op de geleverde prestatie over de toekenning 
van de variabele beloning. Dat gebeurt waar nodig in afstemming met de Remuneratiecommissie van de Raad van 
Commissarissen van Achmea B.V. De toekenning van variabele beloning in enig boekjaar heeft betrekking op 
prestaties in eerdere jaren. In geval van toekenning van een variabele beloning over het voorgaande prestatiejaar, 
wordt de helft ervan vijf jaar uitgesteld. 
 
Naast de vaste en variabele beloning heeft de statutaire directie van Achmea IM een pensioenregeling. Het gaat om 
de regeling die geldt voor het (cao) personeel van Achmea Interne Diensten N.V. Deze pensioenregeling wordt 
uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Achmea.  
 
Hieronder staat het overzicht van de reguliere beloning van de leden van de statutaire directie in 2017. Dit overzicht 
bevat op totaalniveau een vergelijking met 2016.  
 
Tabel 5 Overzicht reguliere  beloning statutaire directie Achmea IM (bedragen in € 1.000)  
 
 Naam Jaarsalaris Toegekende 

variabele 
beloning 
(korte termijn 
personeels- 
beloning) 

Toegekende 
variabele 
beloning 
(langlopende 
personeels-
beloning) 

Pensioen 
(grens € 
103.317) 

Bijdrage netto 
pensioen 
boven € 
103.317 

Loontoeslag 
pensioen 
boven 
€103.317 

TOTAAL 

J. (Jacob) de Wit 1.1 t/m 31.12.2017 414 n.n.b. n.n.b. 39 52 58 563 

P.C. (Peter) Jaspers 1.1 t/m 31.12.2017 247 n.n.b. n.n.b. 44 32 33 356 

Totaal 2017 661 n.n.b. n.n.b. 83 84 91 919 

Totaal 2016 649 0 0 80 82 82 893 

                

Gemiddeld aantal actieve en voormalige statutair directeuren 2017: 2 

Gemiddeld aantal actieve en voormalige statutair directeuren 2016: 2 

 

Toelichting 

 
Jaarsalaris 
Het salaris van de statutaire directie is het vaste salaris op jaarbasis inclusief vakantiegeld en de vaste 
eindejaarsuitkering. Het salaris wordt in 12 gelijke delen uitbetaald. Het salaris bevat waar aan de orde het voordeel 
voor privégebruik van de leaseauto. Op 1 januari 2017 heeft er een algemene (cao)verhoging van 1% plaatsgevonden.  
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Variabele beloning 
Op het moment van vaststelling van deze jaarrekening is nog niet het besluit genomen om over het prestatiejaar 2017 
een variabele beloning toe te kennen aan de statutaire directie van Achmea Investment Management. Over de 
toekenning van variabele beloning over 2017 wordt gepubliceerd in het remuneratierapport van Achmea dat eind mei 
2018 op www.achmea.nl wordt gepubliceerd. Over het prestatiejaar 2016 is op grond van het resultaat van Achmea 
B.V. over 2016 geen variabele beloning toegekend aan de statutaire directie.  

Pensioen 2017 
Voor de statutaire directie van Achmea Investment Management geldt de pensioenregeling die voor cao personeel en 
senior management/directie van toepassing is. Op 1 januari 2015 zijn de fiscale regels voor pensioenopbouw 
ingrijpend gewijzigd. Pensioenopbouw met fiscale ondersteuning is alleen nog mogelijk tot een bepaald grensbedrag 
(in 2017: € 103.317). 
 
Alternatief voor  pensioen boven €103.317  
Voor medewerkers met een inkomen boven het fiscale grensbedrag zijn (in de cao) afspraken gemaakt over een 
andere pensioenopbouw. Deze zijn ook van toepassing voor de statutaire directie van Achmea IM. Afgesproken is dat 
de bijdrage die de werkgever tot 1 januari 2015 beschikbaar stelde voor de opbouw van pensioen boven het 
grensbedrag  kostenneutraal op een andere manier voor die pensioenopbouw wordt ingezet.  
  
Netto pensioenregeling.  
Een deel van de werkgeversbijdrage wordt beschikbaar gesteld als bedrag voor deelname aan netto pensioen. De 
werkgever biedt de mogelijkheid om dit te besteden aan een netto pensioenverzekering van Centraal Beheer.  
 
Bruto loontoeslag 
In de pensioenregeling van Achmea ligt het renterisico bij de werkgever. Anders dan andere werkgevers heeft Achmea 
bij de overgang naar een Collectief Defined Contribution gefinancierde pensioenregeling in 2014, besloten om dat 
risico niet eenmalig af te kopen. Dat betekent dat er afhankelijk van de rentestand een deel van de ruimte voor de 
werkgeversbijdrage overblijft. Naarmate de rentestand lager is, zal dat een groter deel zijn. De werkgever stelt dit 
beschikbaar in de vorm van een vast bedrag bruto loontoeslag. De omvang ervan wordt jaarlijks op basis van de 
rentestand 31/12 vastgesteld.  
 
Totale lasten 
In 2017 is een totaalbedrag van € 919.000 (in 2016:  €939.500 ) aan beloning  aan de statutaire directie van Achmea 
IM ten laste van het boekjaar 2017 gebracht. Dit totaalbedrag aan beloning voor de statutaire directie bestaat uit de 
volgende componenten: korte termijn personeelsbeloning €661.000 (in 2016: €695.500) , pensioenlasten € 258.000   
(in 2016:  €244.000), overige lange termijn beloning €0 (in 2016: €46.500).  

 
‘Claw back’ 
In 2017 hebben er met betrekking tot de statutaire directie geen aanpassingen of terugvorderingen van beloningen uit 
eerdere jaren plaatsgevonden. Dit was evenmin het geval in eerdere jaren. 
 
Leningen  
Leden van de statutaire directie van Achmea IM hebben hypothecaire leningen uitstaan bij het bankbedrijf van 
Achmea. De leningen bedragen € 0,18 miljoen (2016: €0,24 miljoen). De gewogen rente van die leningen is 4,0% 
(2016: 4,0%). De leningen worden weergegeven als onderdeel van de Banking credit portfolio & Receivables and 
Accruals in de geconsolideerde jaarrekening van Achmea. In totaal is in 2017 €0,06 miljoen afgelost (2016: €0,02 
miljoen). 
 

Beloning Raad van Commissarissen  

 
Ultimo 2017 bestaat de Raad van Commissarissen van Achmea IM uit de volgende personen: de heer W.H. (Erik) van 
Houwelingen (voorzitter) en de dames P.H.M. (Petri) Hofste, H. (Henny) Kapteijn-Fokkens en B.E.M. (Bianca) Tetteroo, 
laatstgenoemde sinds 1 oktober 2017. De heer H. (Huub) Arendse is per 1 oktober 2017 afgetreden als lid van de Raad 
van Commissarissen van Achmea IM. De andere leden maakten het hele boekjaar deel uit van de Raad van 
Commissarissen. In 2016 bestond de Raad van Commissarissen gedurende heel 2016 uit de heer van W.H. (Erik) van 
Houwelingen (voorzitter), de heer H. (Huub) Arendse, mevrouw P.H.M. (Petri) Hofste en mevrouw H. (Henny) 
Kapteijn-Fokkers.  
 
 

http://www.achmea.nl/
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Tabel 6 Beloning Raad van Commissarissen (bedragen in € 1.000, exclusief BTW)  
 
Naam Functie Tijdvak Vaste beloning 

W.H. (Erik) van Houwelingen Voorzitter 1.1.2017 t/m 31.12.2017 45 

B.E.M. (Bianca) Tetteroo* Lid 1.10.2017 t/m 31.12.2017 0 

P.H.M. (Petri) Hofste  Lid 1.1.2017 t/m 31.12.2017 35 

H. (Henny) Kapteijn-Fokkens Lid 1.1.2017 t/m 31.12.2017 35 

Voormalig leden    

H. (Huub) Arendse Lid 1.1.2017 t/m 30.9.2017 0 

Totaal 2017     115 

Totaal 2016     115 

*) Mevrouw B.E.M. (Bianca) Tetteroo is sinds 1 oktober 2017 lid van de RvC van Achmea IM. Zij is tevens lid van de Raad van Bestuur Achmea B.V. 

en ontvangt in verband met die functie geen afzonderlijke beloning voor haar activiteiten als lid van de RvC van Achmea Investment Management. 

Datzelfde gold voor de heer H. (Huub) Arendse tijdens zijn lidmaatschap van de RvC tot 1 oktober 2017.De beloning van de leden van de Raad van 

Bestuur van Achmea B.V. wordt gepubliceerd in de jaarrekening 2017 van Achmea B.V. 

 
Honoraria onafhankelijke accountant 

Op grond van art. 2:382a lid 3 BW wordt geen uitsplitsing gegeven van de honoraria van onze onafhankelijke 
accountant. 

 
Ondertekening 

 
Zeist, 9 maart 2018 
 
 
De directie, 
 
 
 
 
 
 
J. (Jacob) de Wit         P.C. (Peter) Jaspers 
 
 
De Raad van Commissarissen, 
 
 
 
 
 
 
W.H. (Erik) van Houwelingen      B.E.M. (Bianca) Tetteroo 
 
 
 
 
 
 
P.H.M. (Petri) Hofste      H. (Henny) Kapteijn-Fokkens  
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5.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 
In artikel 20 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende de winstbestemming: 

 Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit 
blijkt dat zij geoorloofd is. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring 
van de directie. De directie weigert slechts de goedkeuring indien deze weet of redelijkerwijs behoort te voorzien 
dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare 
schulden.  

 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. 

 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts 
uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal 
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet 
dat toestaat. 

 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de 
vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee. 

  

   
 5. Overige gegevens 
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5.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Achmea Investment Management B.V. 

  

  

Verklaring over de jaarrekening 2017 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening 2017 van Achmea Investment Management B.V. te Zeist 
(‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: 

 de balans per 31 december 2017; 

 de winst-en-verliesrekening over 2017; en 

 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 
toelichtingen. 

 
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het 
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
  

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Achmea Investment Management B.V. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit: 

 het bestuursverslag; 

 het verslag van de raad van commissarissen; 

 de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 
  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor: 

 het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor 

 een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de vennootschap. 
  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 

Rotterdam, 9 maart 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door drs. F.J. van Groenestein RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2017 van Achmea Investment 
Management B.V. 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor 
de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening 
vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 

 Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. 

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

 Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen 
en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

 
Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 
 

 

 



 

 

Achmea Investment Management B.V. – Jaarrapport 2017   40/40 

 

 
 

      

 www.achmeainvestmentmanagement.nl 


