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GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE 

 
ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. 

 
 
Inleiding 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., statutair gevestigd te ’s-Gravenhage (KvK nr. 
8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van belegginginstellingen, zoals 
bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht (“Wft”) en is ingeschreven in het register van 
de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). 
 
Alle aandelen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. worden gehouden door Achmea 
Holding N.V. welke deel uitmaakt van de Eureko Groep. 
 
Deze Gedragscode Fund Governance (hierna ook “de Code”) dient ertoe om ten behoeve van 
de deelnemers in de 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. Door de Dutch Fund and Asset Management Association (“Dufas”) de 
brancheorganisatie van o.a. fondsbeheerders, is daartoe een gedragscode opgesteld.  
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na 
te leven. De onderhavige code heeft tot doel de DUFAS Principles of Fund Governance te 
implementeren in de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle 
systematiek van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. 
 
Deze Gedragscode Fund Governance is van toepassing op alle door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. beheerde Nederlandse beleggingsinstellingen die onder haar 
AFM vergunning worden aangeboden.  
 
Deze Code beoogt de belangen van de beleggers te beschermen en belangenconflicten te 
voorkomen. Dit wordt mede gewaarborgd door controle op de naleving van de onderhavige 
fund governance bepalingen.  
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I.   SPECIFIEKE MAATREGELEN FUND GOVERNANCE STRUCTUUR 
1. Periodieke controle, Rapportage en Toezicht. 
Periodieke controle 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft haar Compliance Officer aangewezen om 
toezicht te houden op de naleving van op beheerders van beleggingsinstellingen van 
toepassing zijnde wettelijke voorschriften en interne regelgeving, inclusief de naleving van 
deze Code. De Compliance Officer doet daartoe één keer per jaar, en verder zo vaak als hij dit 
wenselijk acht, een onderzoek naar de correcte naleving van de (wettelijke voorschriften voor 
fondsbeheerders en de) in de Code opgenomen fund governance principes. Voor zover 
werkzaamheden door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. zijn uitbesteed, zorgt zij er 
voor dat goede afspraken worden gemaakt opdat de Compliance Officer deze controles mede 
bij die derde partijen kan verrichten c.q. worden verricht. 
 
Rapportage 
De uitkomsten van de controles worden door de Compliance Officer gerapporteerd aan de 
directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en aan de onafhankelijke 
toezichthouder, een functie die door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is toegewezen 
aan haar Raad van Commissarissen. Deze bevindingen worden besproken binnen de directie 
van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarbij de Compliance Officer en de Raad van 
Commissarissen aanwezig zijn. 
 
Toezicht 
De Raad van Commissarissen beoordeelt of Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. de in de 
Code opgenomen fund governance maatregelen en principes naleeft en meer in het algemeen, 
zijn verplichting om te handelen in het belang van de beleggers in de beleggingsinstelling(en). 
Daarbij baseert hij zich zowel op de bevindingen van de Compliance Officer, als op eigen 
waarneming. De Raad van Commissarissen vervult zijn taak als toezichthouder inzake fund 
governance voldoende kritisch en onafhankelijk van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
en gelieerde partijen en heeft toegang tot alle informatie die hij redelijkerwijs noodzakelijk 
acht. De bevindingen van Raad van Commissarissen worden gerapporteerd aan de directie 
van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. 
 
II.  FUND GOVERNANCE STRUCTUUR  
2. Compliance functie 
De Compliance Officer voert de controle op naleving van op fondsbeheerders van toepassing 
zijnde wettelijke voorschriften en de onderhavige fund governance bepalingen en heeft 
daartoe toegang tot alle relevante informatie aangaande de (beheers)activiteiten van Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V.. De Compliance Officer is decentraal aangesteld en kan op 
basis van organisatorische maatregelen onafhankelijk rapporteren aan Eureko Group 
Compliance & Regulatory Affairs de centrale compliance afdeling van de Eureko Groep. 
Laatstgenoemde afdeling legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Eureko B.V.. 
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3. Beheersing van belangenconflicten 
Deze fund governance bevat regels om conflicten tussen de belangen van de beleggers 
en de belangen van (medewerkers van) Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., alsmede 
conflicten tussen de belangen van de beleggers onderling te beheersen. In geval van 
belangenconflicten zal Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. handelen in het belang van 
de beleggers. 
 
4. Scheiding van taken 
De door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beheerde belegginginstellingen beleggen 
geheel of gedeeltelijk in beleggingspools, waarvan de Stichting Bewaarder Achmea 
Beleggingspools is aangesteld als beheerder en bewaarder.  
 
Het vermogensbeheer en het voeren van de fondsenadministratie zijn door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. uitbesteed aan een of meerdere externe professionele partijen 
op deze gebieden. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. bewaakt de kwaliteit van de 
uitvoering van de uitbestede taken, waarbij een van de eisen erop ziet dat er sprake is van 
scheiding van taken tussen portfolio management (nemen van beleggingsbeslissingen), 
uitvoering van transacties, de administratie en de controle hierop. De Compliance Officer ziet 
toe op de uitvoering van de bewaking van de kwaliteit van de uitbestede taken door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Jaarlijks wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. een verklaring bij alle externe partijen opgevraagd, die door een accountant is afgegeven 
waarin het bestaan en de werking van de bedrijfsvoering aangaande de uitbestede taken van 
vermogensbeheer en fondsenadministratie wordt vastgesteld. 
 
5. Redelijke en billijke toepassing 
In geval van potentiële belangenconflicten zal Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. zich 
inspannen deze fund governance regeling redelijk en billijk toe te passen. Voor die gevallen 
waarin deze fund governance regeling niet voorziet, zal Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. trachten zo veel mogelijk te handelen naar internationale best practices en zal zij daarbij 
de belangen van de beleggers in acht nemen, na redelijke en billijke afweging van relevante 
feiten en omstandigheden. 
 
6. Behoorlijke belangenafweging 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. zal ook in die gevallen waarin deze fund governance 
bepalingen en internationale best practices niet voorzien, trachten fund governance 
vraagstukken op te lossen met inachtneming van de belangen van de beleggers en na redelijke 
en billijke afweging van de relevante feiten en omstandigheden (‘behoorlijke 
belangenafweging’). 
 
7. Publicatie 
Deze fund governance regeling is te vinden op www.achmeabeleggingsfondsen.nl. 
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III.  FUND GOVERNANCE REGELS VOOR DAGELIJKS BEHEER 
8. Relaties met derden 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. ziet er op toe dat de externe partijen aan wie zij het 
vermogensbeheer heeft uitbesteed, beleid heeft opgesteld en dienovereenkomstig handelt, 
voor de selectie van brokers (uitvoering van beleggingstransacties) op basis van kennis, 
ervaring, uitvoeringscapaciteit en – in geval van gecombineerde dienstverlening – zaken als 
de kwaliteit van onderzoeksrapporten. Best practices op het gebied van best execution worden 
hierbij in acht genomen (zie ook hierna onder nr. 14), waarbij naast deskundigheid ook 
rekening wordt gehouden met integriteit en dienstverlening. 
 
9. Waardering van activa 
De waardering van de activa en de bepaling van de intrinsieke waarde valt onder de uitbestede 
fondsenadministratie en worden verricht door een externe partij welke zijn taken 
onafhankelijk verricht of laat verrichten van de functie van portefeuillebeheer.  
 
10. Verhandeling van participaties 
Door de wijze waarop uitgifte en inkoop van stukken is geregeld, een en ander zoals 
vastgelegd in het prospectus van de onderhavige beleggingsinstelling(en), wordt late trading 
in de stukken voorkomen en wordt de beleggingsinstelling beschermd tegen de mogelijke 
negatieve invloed van market timing transacties. 
 
11. Beleid inzake stemrecht 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. zal in beginsel gebruikmaken van het stemrecht op 
aandelen in portefeuille, met inachtneming van de belangen van de beleggers. In gevallen 
waarin het uitoefenen van stemrecht onevenredig duur is, bijv. in geval van ondernemingen in 
emerging markets of in geval van kleine aandelenpakketten, zal Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. zich daarvan kunnen onthouden. Op de website van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. is het beleid gepubliceerd en wordt dit tevens verantwoord in het jaarverslag. 
Ieder kwartaal publiceert Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. op haar website hoe er in 
de verslagperiode feitelijk is gestemd. 
 
12. Transparantie 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. streeft naar transparantie aan beleggers door 
relevante, heldere en begrijpelijke informatie te verschaffen conform toepasselijke wet- en 
regelgeving en fondsvoorwaarden. Dit omvat onder meer informatie in onder meer 
prospectus, financiële bijsluiter en (half)jaarverslag over het beleggingsbeleid, beleggingen, 
risico’s, kosten (inclusief eventuele op- en afslagen), provisies en andere vergoedingen, 
gelieerde partijen en uitbesteding van werkzaamheden. 
 
13. Voorwaardenwijziging 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. informeert beleggers tijdig en conform wet- en 
regelgeving en fondsvoorwaarden over eventuele voorwaardenwijzigingen van de 
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beleggingsinstelling(en). De informatieverschaffing vindt plaats op een duidelijke en 
voor beleggers begrijpelijke wijze, door middel van een bericht aan het adres van de 
beleggers of een advertentie in een landelijk verspreid dagblad, alsmede een bericht op 
de website. Indien een voorwaardenwijziging leidt tot vermindering van rechten of 
zekerheden van de beleggers of tot lasten voor de beleggers, of  waardoor het 
beleggingsbeleid wordt gewijzigd, wordt een dergelijke voorwaardenwijziging niet 
ingeroepen voordat drie maanden zijn verstreken na bekendmaking van de wijziging. 
Beleggers kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. 
 
14. Best execution 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. zal zich bij de uitvoering van 
beleggingsbeslissingen inspannen om voor beleggers het best mogelijke resultaat te bereiken, 
rekeninghoudend met prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en settlement, 
omvang, aard en andere relevante factoren. 
Iedere vermogensbeheerder aan wie het vermogensbeheer is uitbesteed dient een best 
execution beleid op te stellen en Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. zal hierop toezien.  
 
 
15. Redelijke toewijzing 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., danwel de vermogensbeheerder aan wie de taak van 
vermogensbeheer is uitbesteed, mag transacties samenvoegen als dit tot voordeliger tarieven 
leidt voor beleggers. Bij samenvoeging van orders dient er een redelijke en systematische 
toewijzing plaats te vinden aan de diverse daarvoor in aanmerking komende partijen.  
 
16. Transactiekosten en soft commissions 
Transactiekosten hebben alleen betrekking op diensten die direct ten goede komen van 
de beleggers. Soft commissions zijn alleen toegestaan indien ze schriftelijk zijn 
vastgelegd, leiden tot directe verbetering van het beleggingsproces, ten goede komen 
van de beleggers en in een gebruikelijke en redelijke verhouding staan tot de door de 
desbetreffende broker verleende diensten. 
 
17. Uitlenen van effecten 
Een beleid inzake securities lending kan worden gevoerd om het rendement van het 
fonds te verhogen. Het beleid wordt toegelicht in het prospectus en het jaarverslag van 
de beleggingsinstelling(en) en is in lijn met best practices. Zo is de rendement / 
risicoverhouding van de uitleenactiviteiten voor het fonds redelijk en marktconform en zal 
alleen worden uitgeleend aan gerenommeerde partijen tegen de gebruikelijke 
zekerheden. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. zal overwegen om de uitgeleende 
effecten terug te roepen in situaties waarin uitgeleende stemrechthebbende effecten in een 
aangekondigde aandeelhoudersvergadering de uitkomst van de stemming sterk kunnen 
beïnvloeden en een belangrijke invloed kunnen hebben op de aandeelhouderswaarde. 
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18. Persoonlijke belangen en beloning 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. streeft naar een beloningsstructuur die markconform 
is en conflicten met beleggersbelangen voorkomt. Beleggingen in een door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. beheerde en/of bestuurde beleggingsinstelling door 
medewerkers van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. en haar Raad van 
Commissarissen, worden beschouwd als teken van vertrouwen, maar worden kritisch gevolgd 
om alle schijn van voorkennis te voorkomen en zijn onderworpen aan de Eureko 
Insiderregeling. Er is toezicht op bijna alle transacties in financiële instrumenten waarbij 
medewerkers betrokken zijn. Op deze wijze wordt de schijn van het handelen met 
voorwetenschap bij het fonds voorkomen. 
 
19. Schadevergoeding bij foutieve berekening intrinsieke waarde 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft een beleid vastgesteld en beschreven in het 
prospectus van de belegginginstelling, voor schadevergoeding bij foutieve berekening van de 
intrinsieke waarde van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling.  
 
20. Beleggersgiro 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. streeft ernaar ervoor te zorgen (voor zover dit in 
haar macht ligt) dat - wanneer haar fondsen worden aangeboden via een zogenaamde 
‘beleggersgiro’ - de economische eigenaren van de aandelen in haar fondsen de hieraan 
verbonden stemrechten op hun eerste verzoek kunnen uitoefenen tijdens de 
aandeelhoudersvergaderingen van deze fondsen. Voor beleggers die via de Stichting Achmea 
Beleggersgiro deelnemen in de door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beheerde 
beleggingsinstellingen is in de statuten opgenomen dat een belegger hiertoe gerechtigd is. 
 
21. Participanten- en aandeelhoudersvergaderingen 
Vergaderingen van participanten en aandeelhouders worden gehouden wanneer de 
fondsvoorwaarden daarin voorzien of wanneer Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. dit 
wenselijk acht in het belang van de beleggers. Oproepingen voor vergaderingen worden tijdig 
en conform wet-, regelgeving, statuten en fondsvoorwaarden gedaan, waarbij de belegger 
goed wordt ingelicht over de te behandelen agendapunten. De aankondiging en de 
agendapunten worden tevens gepubliceerd op de website van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V.. 
 
 
 




