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1.1 Algemeen 

Met een team van ruim 230 betrokken medewerkers en met meer dan 116 miljard euro onder beheer is Achmea 
Investment Management B.V. (verder weergegeven als Achmea Investment Management) 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 Investment Management heeft 
4 kernwaarden geformuleerd die zich als volgt laten omschrijven: 
 
Figuur 1 Onze kernwaarden 
 

 
 

1.2 Organisatie en dienstverlening 

1.2.1 Juridische structuur 

Algemeen 

Achmea Investment Management maakt deel uit van de Achmea Groep. Achmea Investment Management is ontstaan 
uit een fusie tussen Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V en Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. op 1 januari 
2016. Achmea Investment Management B.V. is statutair gevestigd in Zeist. De vennootschap heeft 201 aandelen  van 
nominaal € 500 geplaatst en volgestort (geplaatst aandelenkapitaal € 100.500). De aandelen luiden op naam. Achmea 
B.V. is 100% aandeelhouder van Achmea Investment Management. 
 
Achmea Investment Management staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18059537. In het 
register van de Autoriteit Financiële Markten staan we onder nummer 15001209. Achmea Investment Management 
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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.  
 
1.2.2 Organisatorische structuur 

De statutaire directie van Achmea Investment Management B.V. bestaat uit  

 J. (Jacob) de Wit, zelfstandig bevoegd, directievoorzitter vanaf 1 februari 2016  

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

 
J.H.G. (Hans) Snijders was tot 1 februari 2016, directievoorzitter. 
 
De aandeelhouder van Achmea Investment Management heeft een Raad van Commissarissen benoemd. De Raad van 
Commissarissen bestaat uit dhr. W.H. van Houwelingen (Voorzitter), dhr. H. Arendse, mevr. P.H.M. Hofsté en mevr. H. 
Kapteijn-Fokkens. 
 
In figuur 2 is het organogram van Achmea Investment Management B.V. weergegeven.  
 
Figuur 2 Organogram van Achmea Investment Management B.V. 
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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), aandelen (waaronder factor beleggen) en commodities. 

Daarnaast wordt dienstverlening geboden op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Binnen het 

team externe managers worden externe vermogensbeheerders geselecteerd en gemonitord. 
 

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.   
 

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 binnen de directie en de managementteams. De afdeling draagt onder meer zorg voor de interne 
managementrapportages alsmede de externe rapportages aan toezichthouders.  
 
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. Zij is daarnaast 
verantwoordelijk voor onafhankelijke risicometing en rapportage over financiële risico’s richting klanten en directie. 
De tweede lijn ondersteunt de eerste lijn bij de optimalisering van interne controles vanuit een onafhankelijke positie.  
 
Operational Risk en Compliance formuleren en implementeren beleid dat gebaseerd is op interne en externe 
ontwikkelingen. Op basis van de adviserende en toezichthoudende rol monitoren zij tevens de risicobeheersing door 
de eerste verdedigingslijn. Zij doen dit op basis van het organisatie brede risicoraamwerk dat is aangepast aan de 
primaire processen. Het organisatie brede raamwerk is ook de basis voor het ISAE 3402 Type II rapport, Interne 
Controle Verklaringen en de Risicoverantwoordingsrapportage niet-financiële risico’s. 
 
De afdeling Juridische Zaken ondersteunt de verschillende afdelingen op juridisch vlak. Deze ondersteuning vindt 
onder meer plaats door het voeren van contractonderhandelingen en het adviseren over toepasselijke wet- en 
regelgeving. Dit doet de afdeling zowel voor de eigen organisatie als onderdeel van het fiduciaire dienstverlening 
richting haar klanten.  
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1.2.3 Dienstverlening 

Algemeen 

Achmea Investment Management biedt een breed productenpallet op het gebied van fiduciair en asset management.  
Achmea Investment Management kent een multi cliënt benadering met krachtige kernproposities.  
 
Tot de kernproposities behoren: 
 

 Strategisch Portefeuille 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 fondsen aangeboden. Achmea 
Investment Management zet deze in ten behoeve van al haar klantgroepen (zie figuur 3):  
 
Figuur 3 Klantgroepen en kerncompetenties 
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1.3 Beheerde beleggingsfondsen 

Gedurende 2016 heeft Achmea Investment Management B.V. 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 Vastrentende Waarden Fonds (in liquidatie; vereffend op 23 december 
2016) 

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 

 Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland (opgeheven op 1 december 2016) 

 Beleggingspool Achmea Aandelen Euro (opgeheven op 1 december 2016) 

 Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld (opgeheven op 1 december 2016) 

 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro (opgeheven op 1 december 2016) 

 Beleggingspool Achmea Obligaties Wereld (opgeheven op 1 december 2016) 
 
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 

 Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties High Yield 
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1.4 Ontwikkelingen 2016 

Algemeen 

Op 1 januari 2016 is Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. (als verkrijgende vennootschap) gefuseerd met Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. (de ‘verdwijnende vennootschap’). De  naam van Syntrus Achmea Vermogensbeheer 
B.V. is op dezelfde datum gewijzigd in Achmea Investment Management B.V. 
 
Pensioenfondsen 

In de pensioensector is een toenemende tendens tot concentratie, gedreven door toenemende druk vanuit 
goverance, wet- en regelgeving en benodigde schaalgrootte. Pensioenfondsen fuseren, sluiten zich aan bij een groter 
fonds of gaan over naar een algemeen pensioenfonds. Achmea Investment Management heeft een stabiele 
klantenportefeuille waarbij een aantal  klanten hun dienstverlening heeft uitgebreid op onder andere het gebied van 
valuta derivaten. Het beheerd vermogen groeide onder andere door fusies van pensioenfondsen en behaalde 
rendementen.   
 
Achmea Investment Management heeft de propositie Margin Management ontwikkeld. Margin Management stelt 
pensioenfondsen in staat te voldoen aan de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) regelgeving. EMIR is 
Europese wetgeving voor derivatencontracten. In het kader van EMIR moeten pensioenfondsen die in derivaten 
handelen aan striktere eisen voldoen wat betreft het handelen van derivaten. Het gebruik van bilaterale swaps wordt 
hierdoor ontmoedigd en centraal geclearde swaps zullen steeds vaker gebruikt worden. Met deze propositie 
monitoort Achmea Investment Management de cash behoefte voor haar klanten en wordt, indien nodig, de 
benodigde cash gegenereerd. Het pensioenfonds ontvangt elk kwartaal een rapportage over de effectiviteit van 
Margin Management en de marktontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden. 
 
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds 

Op 18 juli 2016 heeft het Centraal Beheer APF (CB APF) de vergunning van De Nederlandsche Bank ontvangen. 
Hiermee biedt Achmea een passende oplossing voor de hoge kosten en governance vereisten voor kleinere 
ondernemingspensioenfondsen. Het CB APF heeft Achmea Investment Management gecontracteerd als fiduciair en 
als vermogensbeheerder. In de tweede helft van 2016 heeft het CB APF diverse klanten gecontracteerd die eind 2016 
/ begin 2017 zijn toegetreden. 
 
Op 1 april 2016 zijn 12 institutionele Achmea Investment Management beleggingsfondsen opgericht. De fondsen zijn 
verkrijgbaar zowel onder Achmea Investment Management als Centraal Beheer merknaam. Deze vormen het 
fundament van de beleggingsoplossing voor de kringen van het Centraal Beheer Algemeen Pensioen Fonds waarvoor 
Achmea Investment Management als vermogensbeheer partner optreedt. Daarnaast worden deze beleggingsfondsen 
ook aan andere klanten aangeboden. 
 
Achmea own risk portefeuille 

In 2016 is Achmea Investment Management vanuit een rol van vermogensbeheerder van deelmandaten 
getransformeerd naar een integraal beheerder en adviseur van de Achmea own risk portefeuille. Vanuit onze 
deskundigheid is de vermogensbeheer rol, inclusief uitbestedingen via manager selectie, voor deze portefeuille 
gegroeid. 
 
Gemaks- en fondsbeleggen 

In mei 2016 heeft Achmea Investment Management ‘’Centraal Beheer Gemaksbeleggen’’ gelanceerd. Met 
Gemaksbeleggen kunnen klanten vermogen opbouwen voor later. Achmea Investment Management biedt 
verschillende mixfondsen aan. Een speciaal ontwikkelde hulptool helpt klanten om zelf een juiste keuze te kunnen 
maken tussen de verschillende mixfondsen.  
 
Lifecycle en unitlinked retail beleggingen  

Vanaf 2006 werken Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en Achmea Investment Management (voormalig 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.) intensief samen aan het structuren en beheren van de unit linked fondsen en 
unit linked beleggingsportefeuilles. In 2008 heeft dit geresulteerd in een fiscaal juridische structuur, waarbij alle unit 
linked fondsen zijn opgenomen in één of meerdere fondsen voor gemene rekening. Achmea Investment Management 
is de beheerder van de 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 (fonds)beleggingen. In de afgelopen jaren hebben financiële ondernemingen te 
maken gekregen met verregaande verbodsbepalingen als het gaat om incentives bij distributie van hun producten. Op 
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1 juli 2016 is in artikel 86 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft het verbod ingevoerd voor 
verzekeraars om geen provisies meer te mogen ontvangen van beheerders van beleggingsinstellingen. Voor de negen 
unit linked fondsen voor Leven geldt nog een vrijstelling.  
 
Gedurende het boekjaar is de uitbesteding van het vermogensbeheer voor de volgende beleggingspools door Achmea 
Investment Management beëindigd. Deze portefeuilles worden vanaf genoemde datum beheerd door Achmea 
Investment Management. 
 
Fonds of beleggingspool Vermogensbeheerder Datum 

Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd Robeco Institutioneel Asset Management B.V.  1-12-2016 

Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro 
BMO Global Asset Management (F&C Netherlands B.V.) 

en Robeco Institutional Asset Management B.V. 
1-7-2016 

Beleggingspool Achmea Langlopende Obligaties BMO Global Asset Management (F&C Netherlands B.V.) 1-7-2016 

 
Begin 2017 is ook de uitbesteding van het vermogensbeheer voor de volgende beleggingspools beëindigd: 
 
Fonds of beleggingspool Vermogensbeheerder Datum 

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

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

 
Performance 

Achmea Investment Management heeft over 2016 voor haar klanten een goede performance gerealiseerd. Voor 75% 
van alle fiduciaire relaties behaalde Achmea Investment Management een outperformance op 1 jaars basis. Op 5 jaars 
basis is dit meer dan 90%. 
 
Professionalisering Quality Assurance en uitbreiding risicorapportage  

In 2016 heeft Achmea Investment Management het Quality Assurance (QA) proces ingericht. Het QA overleg wordt 
voorgezeten door de directeur Financiën en Risicomanagement. In het QA overleg nemen de directievoorzitter, de 
directieleden verantwoordelijk voor respectievelijk vermogensbeheer en strategisch portfolio advies en de financial 
risk manager deel. De doelstelling van QA is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van Achmea 
Investment Management en het opstellen van rapportages hierover aan onze klanten. Naast de interne beoordeling, 
wordt periodiek ook een externe beoordeling uitgevoerd door een onafhankelijke partij.  
 
Wet- en regelgeving 

Op het gebied van relevante wet- en regelgeving hebben zich gedurende de verslagperiode geen specifieke of nieuwe 
ontwikkelingen voorgedaan.  In implementatie zijn de wijzigingen voortvloeiende uit EMIR (European Market 
Infrastructure Regulation, EU Verordening 2012-648). Een projectgroep is in 2016 verder ingericht voor de tijdige 
implementatie van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II, EU Richtlijn 2014-65), welke is uitgesteld tot 
3 januari 2018.  
 
De inwerkingtreding van de invoering van een nieuwe essentiële beleggersinformatie op basis van de PRIIPS 
Verordening ( Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, EU Verordening 2014-1286) is uitgesteld tot 
1 januari 2018, waarbij geldt dat de gevolgen voor de beleggingsinstellingen die de Beheerder aanbiedt aan niet-
professionele beleggers formeel reeds viel en op datum van publicatie van dit jaarverslag nog steeds valt, onder de 
overgangstermijn voor de essentiële beleggersinformatie tot 1 januari 2020.  
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1.5 Financieel 2016 

 
1.5.1 Kerncijfers 2016-2012 

Tabel 1 Kerncijfers Achmea Investment Management B.V. 
  2016 2015 2014 2013 2012 

Netto omzet (in € 1.000)          75.522           71.905           66.750           57.225           61.349  

Resultaat na belasting  (in € 1.000) 
            

2.112  
            

7.341  
            

8.456  
            

4.928  
            

7.831  

Eigen vermogen  (in € 1.000)          38.145           46.033           38.692           30.236           35.308  

Balanstotaal  (in € 1.000)          47.624           61.923           53.425           40.959           46.597  

            

FTE (ultimo) 
               

226  
               

225  
               

180  
               

173  
               

178  

            

Assets under Management (ex overlay in € mrd) 
            

110,6  
              

95,4  
              

72,9  
              

64,4  
              

56,7  

Assets under Management (incl overlay in € mrd) 
            

116,0  
            

101,9  
              

80,5  
              

65,5  
              

61,4  

      De vergelijkende cijfers (van 2015 en eerder) in bovenstaande tabel betreffende pro forma cijfers van  Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. 

inclusief Achmea Beleggingsfondsen Beheer (ABB) B.V.  

 
1.5.2 Resultaat 

Het vermogen, inclusief de waarde en de omvang van derivatenposities, waarover Achmea Investment Management 
B.V. adviseert en/of beheer uitvoert bedroeg eind 2016 € 116 miljard (ultimo 2015 € 102 miljard). De toename van  
€ 14 miljard wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de beheerde middelen van Achmea groep / 
Achmea own risk portefeuille (ca. € 11 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 2016. 
 
Over 2016 bedraagt de totale omzet € 75,5 miljoen (€ 71,9 miljoen in 2015). De stijging van € 3,6 miljoen wordt 
verklaard door de stijging van het beheerd vermogen en doordat de omzet op de retailportefeuille anders wordt 
verantwoord. Tot en met 2015 werd de beheerfee op de retailportefeuille middels een distributievergoeding geheel 
teruggegeven aan Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Voor de negen unit linked fondsen onder beheer 
bij Achmea Investment Management B.V.  die gebruikt worden voor de DC lifecycle is er in 2016 geen 
distributievergoeding / rebate meer betaald. Voor de negen unit linked fondsen voor Achmea Pensioen en Leven is de 
rebate in stand gebleven (zie ook pagina 9 Lifecycle en unitlinked retail beleggingen). 
 
Het resultaat na belastingen daalde in 2016 van € 7,3 miljoen naar € 2,1 miljoen. Dit is ondermeer het gevolg van 
investeringen in de oudedagsvoorziening proposities (CB APF en Gemaksbeleggen). Deze investeringen zijn direct ten 
laste van het resultaat 2016 gebracht. Ook leidde de fusie tussen Achmea Investment Management en Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. tot extra kosten in 2016.  
 
Het aantal fte’s bedroeg eind 2016, 226 (ultimo 2015: 225 fte). In 2016 heeft (evenals in 2015) geen enkele 
medewerker (inclusief directie) van Achmea Investment Management B.V.  een jaarlijks beloning van € 1 miljoen of 
meer ontvangen. In 2016 werd in totaal (over boekjaar 2015) € 1,1 miljoen aan variabele beloning uitgekeerd.  
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1.5.3 Financiële positie 

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap is gedurende de verslagperiode niet gewijzigd. 
 
Het eigen vermogen is in 2016 met € 7,9 miljoen afgenomen tot € 38,1 miljoen (31-12-2015: € 46,0 miljoen). Naast de 
toevoeging van het resultaat na belasting van € 2,1 miljoen is er een daling als gevolg van een dividenduitkering van  
€ 10 miljoen aan de aandeelhouder, Achmea B.V. 
 
Achmea Investment Management B.V. is onderworpen aan prudentiële kapitaalvereisten op grond van de Wet op het 
Financieel Toezicht (Wft). Op basis van de in 2016 geactualiseerde ICAAP-analyse bedraagt het vereiste ICAAP-kapitaal  
€ 24,1 miljoen. Op 31 december is de minimumomvang van het toetsingsvermogen als beheerder van alternatieve 
beleggingsinstellingen op basis van de AIFMD vergunning € 16,7 miljoen. Het feitelijk vermogen ligt daarmee ruim 
boven het vereiste ICAAP-kapitaal. 
 
De directie van Achmea Investment Management is van mening dat de onderneming over voldoende eigen middelen 
beschikt om de beoogde groei van de onderneming, inclusief de benodigde investeringen, te financieren. Er bestaat 
geen externe financieringsbehoefte. 
 

1.6 Corporate Governance 

Corporate Governance Code 

De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna de Code) is sinds 2004 van toepassing op vennootschappen 
statutair gevestigd in Nederland en waarvan de aandelen of certificaten van aandelen officieel zijn genoteerd op een 
erkende effectenbeurs. De Code bevat zowel principes als concrete bepalingen die als algemene opvattingen over 
goede corporate governance kunnen worden beschouwd. De vennootschap vermeldt elk jaar in haar jaarverslag op 
welke wijze zij de principes van de Code in het afgelopen jaar heeft toegepast. Afwijkingen van de code kunnen onder 
omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Het concreet toepassen van alle bepalingen is namelijk afhankelijk van de 
concrete omstandigheden waarin de vennootschap en haar aandeelhouders zich bevinden.  
 
Hoewel de aandelen van Achmea Investment Management niet genoteerd zijn op een erkende effectenbeurs en de 
principes van de Code daarom strikt genomen niet van toepassing zijn, valt Achmea Investment Management onder 
de werkingssfeer van de principes van de Code zoals vrijwillig toegepast bij Achmea B.V. De Nederlandse Corporate 
Governance Code richt zich met principe IV.4 tot institutionele beleggers. Achmea Investment Management voldoet 
aan de best practices met betrekking tot principe IV.4 en legt hierover verantwoording af, op haar website 
www.achmeainvestmentmanagement.nl.  
 
DUFAS code 

Achmea Investment Management onderschrijft de principes voor een goede fund governance, zoals deze 
zijn gepubliceerd door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS). Achmea Investment Management 
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 Investment Management 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 Investment Management. 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 Investment Management 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 Investment Management heeft over het verslagjaar 2016 een rapportage ten 
behoeve van de Raad van Commissarissen opgesteld over de naleving van de Gedragscode en deze in de vergadering 
van februari 2017 met de Raad van Commissarissen besproken. 
 

http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/
http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/
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Invulling Corporate Governance op niveau van Achmea Investment Management B.V. 

Wet bestuur en toezicht 

De Wet Bestuur en Toezicht is in werking getreden op 1 januari 2013 en is van toepassing op Achmea Investment 
Management.  
 

Statutaire Directie 

De statutaire directie van Achmea Investment Management bestaat uit J. de Wit (voorzitter) en P.C. Jaspers. De 
directie van Achmea Investment Management B.V. 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 Raad van Commissarissen bestond in 2016 uit de heren W.H. van Houwelingen (Voorzitter), H. Arendse en de 
dames P.H.M. Hofsté en H. Kapteijn-Fokkens. Daarmee voldoet de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan 
de evenwichtige verdeling zoals gesteld in de Wet Bestuur en Toezicht.   
 
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 Investment Management B.V. 

Voor de beleggingspools ten behoeve van klanten van Achmea Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. stemt daarom op 
afstand op de 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 Investment Management (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.  
 

1.7 Risicobeheer 

Visie op risicomanagement 

Om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten te kunnen borgen, heeft Achmea Investment Management 
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. 
 
 
 
 

http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/
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Figuur 4 COSO 2013 model 
 

 
Dit model is een wereldwijd erkende standaard voor het raamwerk van interne beheersing voor ondernemingen. 
Binnen de context van de door de onderneming geformuleerde missie of visie, formuleert het management 
strategische doelstellingen, stelt men afgeleide doelstellingen en richt de onderneming een cyclus van sturen, 
beheersen, verantwoorden en toezicht in.  
 
Risicomanagementcyclus 

Het geïntegreerde risicoraamwerk en het besturingsmodel vormen de basis voor de risicomanagementcyclus. Achmea 
Investment Management 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. 
 
Figuur 5 Risicomanagementcyclus 
 

 
 
Het risicomanagementbeleid van Achmea Investment Management B.V. steunt op drie pijlers:  

 het vermijden van financiële verliezen; 

 het streven naar maximale klanttevredenheid;  

 het handelen in lijn met geldende wet- en regelgeving. 
 
In de visie van Achmea Investment Management is het volledig uitbannen van alle risico’s niet mogelijk en gewenst, 
echter het verkleinen en 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 Investment management is er 
op gericht, telkens de optimale verhouding tussen de beheersingskosten en het hoogste rendement te vinden, voor 
zowel Achmea Investment Management als voor haar klanten. 
 

Integraal Risk 
Management Proces

Beleid Inrichten

Toetsen Uitvoeren
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Bedrijfsdoelen 
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Risicobereidheid 

Achmea Investment Management stuurt door actief risicomanagement op een risicoprofiel passend bij het karakter 
van haar dienstverlening. Voor dit risicoprofiel houdt Achmea Investment Management voldoende kapitaal aan om 
haar risico’s af te dekken in overeenstemming met de risicobereidheid.  
 
De risicobereidheid (risk appetite) van Achmea Investment Management is afgeleid van de strategische doelstellingen. 
Deze zijn vertaald naar key risk indicatoren. Uitgangspunt bij de risicobereidheid is niet zozeer het 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 Investment 
Management rekening met de risicocapaciteit zoals vastgelegd  in het kapitaalbeleid (Capital Adequacy Policy). 
 
Risk appetite statements 

Continuïteit door een robuuste en stabiele balans 

 Kapitaalpositie: Achmea Investment Management B.V. heeft een solide kapitaalpositie, rekening houdend 
met het risicoprofiel; 

 Risicobeleid: Achmea Investment Management B.V. voert een risicobeleid dat aansluit op de strategische 
doelstellingen. 

 
Verantwoord rendement gegeven ons risicoprofiel 

 Verantwoord rendement: Achmea Investment Management B.V. streeft naar een voldoende rendement en 
maatschappelijk verantwoord rendement (op bedrijfsonderdeelniveau en per klant); 

 Resultaatvolatiliteit: Achmea Investment Management B.V. streeft naar een stabiele ontwikkeling van 
waarde en economisch resultaat. 

 
Proposities waarbij het klantbelang centraal staat 

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

 Compliance: Achmea Investment Management B.V. streeft naar maximaal haalbare compliance met wet- en 
regelgeving 

 Betrokkenheid: Achmea Investment Management B.V. is pro-actief in de voor haar relevante 
maatschappelijke debatten en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
Voor het beleid en de risico’s met betrekking tot het gebruik van de financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
jaarrekening (pag 22 en verder). 
 

Governance risicomanagement en compliance 

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

 



 

 

Achmea Investment Management B.V. – Jaarrapport 2016   16/44 

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. Het 
lijnmanagement rapporteert aan de directie van Achmea Investment Management. 
 
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. Operational Risk & 
Compliance rapporteert aan de Directeur Financiën en Risicomanagement. 

 
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 Investment Management en het Audit & Risk Committee, van de Raad van 
Commissarissen van Achmea Investment Management. 
 

1.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  

Achmea Investment Management sluit aan bij het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op 
Achmea-groepsniveau. Elk jaar wordt MVO meer verankerd in de organisatie van Achmea. Volgens ons is werken 
volgens de MVO-uitgangspunten een logische aanvulling op de coöperatieve identiteit van de Achmea Groep. MVO-
richtlijnen zijn onlosmakelijk verbonden met de strategische doelstellingen die wij voor onze organisatie hebben 
vastgesteld. Zij zijn verbonden aan ons vier-stakeholdersmodel - klanten, (business) partners, medewerkers en 
aandeelhouders - dat de kern van ons bedrijf vormt. En zij zijn in toenemende mate inherent aan onze interne 
organisatie en onze verantwoorde deelname aan de maatschappij die is gebaseerd op de principes van integriteit, 
zorgplicht en transparantie, preventie en solidariteit.  
 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen  

Achmea Investment Management staat voor ‘meer vermogen voor later’. Wij zijn van mening dat verantwoord 
beleggen hieraan bijdraagt, daarom besteden we binnen de fiduciaire verantwoordelijkheid veel aandacht aan 
ecologische, sociale en governance onderwerpen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemingen 
waarin belegd wordt speelt een belangrijke rol.  
 
Voor het verantwoord beleggen beleid hanteert Achmea Investment Management de principes van het Global 
Compact van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Deze principes hebben betrekking op vier hoofdthema’s: 
• Mensenrechten 
• Arbeidsnormen 
• Milieu 
• Anticorruptie 
 
Het VN Global Compact bestaat uit tien breed geaccepteerde principes. Deze principes vinden hun oorsprong  
in internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en principes van de 
International Labour Organisation (ILO). Het VN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen 
invloedsfeer kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie omarmen, 
ondersteunen en uitoefenen. 
 
Bij het in praktijk brengen van het Achmea Investment Management verantwoord beleggen beleid, wordt gebruik 
gemaakt van vier instrumenten: 
 
1. Uitsluiting, van producenten van controversiële wapens en ondernemingen die op structurele wijze principes van 

het Global Compact schenden; 
2. Engagement, het aangaan van de dialoog met ondernemingen; 
3. Corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 
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4. Landenbeleid geënt op de Sanctiewet 1977 
 
Verantwoord beleggen beleidsinstrumenten 

 

Uitsluiten van controversiële wapens 

Producenten van nucleaire- biologische- of chemische wapens, anti-persoonsmijnen of clustermunitie worden op 
voorhand uitgesloten van belegging.  
 
Uitsluiten van onacceptabel ondernemingsgedrag 

Ondernemingen die op structurele wijze internationaal geaccepteerde normen op het gebied van mensenrechten, 
milieunormen, arbeidsnormen of anticorruptie schenden, worden door Achmea Investment Management   
uitgesloten van beleggingen.  Sinds 2015 worden Global Compact uitsluitingen toegepast op de institutionele 
beleggingsfondsen van Achmea Investment Management. Voordat hiertoe wordt overgegaan zal eerst de dialoog met 
de onderneming worden gevoerd. 
  
Uitsluiten van landen 

In de vastrentende waarden pool wordt onder andere belegd in staatsobligaties. Ten aanzien van landen is in de 
jaarvergadering van 2013 het landenbeleid door de participanten van de Achmea Investment Management 
Beleggingspools geaccordeerd. Dit betekent dat een aantal landen uitgesloten is van belegging. Hierbij richten wij ons 
op landen genoemd in het kader van de Sanctiewet uit 1977.  
 
Engagement, het aangaan van dialoog met ondernemingen 

Voor de aandelenpools voert Achmea Investment Management een actief engagementbeleid. Met engagement willen 
we het gedrag van ondernemingen verbeteren en aandeelhouderswaarde op de langere termijn vergroten. Achmea 
Investment Management geeft mede op deze manier invulling aan actief aandeelhouderschap.  
 
Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 

Achmea Investment Management beschouwt een goed beleid ten aanzien van ondernemingsbestuur als essentieel. 
Dit vanuit de overtuiging dat goede corporate governance sterk leiderschap en effectief toezicht op de onderneming 
bevordert. Daarom neemt Achmea Investment Management haar controlerende taak als aandeelhouder serieus en 
hecht het veel waarde aan betrokken aandeelhouderschap. Achmea Investment Management maakt actief gebruik 
van stemrecht tijdens aandeelhouders vergaderingen.  
 
ESG-integratie in het beleggingsproces 

Het gestructureerd meenemen van ecologische, sociale en goed bestuur informatie (ESG-informatie) acht Achmea 
Investment Management van toegevoegde waarde voor analyses en beleggingsbeslissingen. Achmea Investment 
Management heeft de overtuiging dat het meenemen van deze ESG-informatie bijdraagt aan het tot stand komen van 
een beter geïnformeerde beleggingsbeslissing. Hierdoor wordt op langere termijn in potentie een beter voor risico 
gecorrigeerd rendement van een portefeuille behaald. Achmea Investment Management neemt waar mogelijk ESG-
informatie op een gestructureerde wijze mee voor de beheerde beleggingen.  
 

1.9 Kapitaalmanagement 

Achmea Investment Management (en haar rechtsvoorganger) heeft tot 10 juni 2015 beschikt over een vergunning 
voor het verlenen van beleggingsdiensten voor professionele beleggers, de zogenaamde MiFid-vergunning. Met 
ingang van 10 juni 2015 is deze vergunning ingetrokken en een vergunning verleend tot beheerder van 
beleggingsinstellingen en is het Achmea Investment Management B.V. tevens toegestaan om  beleggingsdiensten voor 
zowel professionele- als retailbeleggers te verrichten, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, de 
zogenoemde AIFMD-vergunning. Dientengevolge is Achmea Investment Management onderworpen aan prudentiële 
kapitaalvereisten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht. Per 31 december 2016 kan het kapitaal als volgt 
worden weergegeven: 
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Tabel 2 Solvabiliteitsvermogen Achmea Investment Management B.V. 
(x € 1.000) 31-12-16 

 Eigen vermogen         38.145  

Prudentiële correcties   

- Immateriële vaste activa                -    

Aanwezig vermogen voor solvabiliteitsdoelstellingen        38.145  

    

Vereist vermogen (ICAAP - kapitaal)        24.100  

    

Surplus        14.045  

De vergelijkende cijfers over 2015 zijn als gevolg van de fusie niet opgenomen. 

 
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 Investment 
Management B.V. bepaald volgens de regels van Basel III zoals geïmplementeerd via EU wetgeving in de Nederlandse 
wetgeving. In het ICAAP proces zijn alle materiële risico’s van Achmea Investment Management B.V. 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 en stress 
scenario’s.  
 
Eind 2016 was de minimumomvang van het toetsingsvermogen als beheerder van beleggingsinstellingen op basis van 
de AIFMD vergunning € 16.733.000. Het feitelijk vermogen ligt ruim boven het vereiste ICAAP-kapitaal. 
 
Bij de hoogte van het eigen vermogen houdt Achmea Investment Management B.V. 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 Investment 
Management B.V. in principe een beperkte kapitaalbuffer boven het vereist ICAAP-kapitaal aanhoudt.  
 
 

1.10 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor Achmea 
Investment Management B.V. 
 

1.11 Vooruitblik 

Veranderingen in het pensioenlandschap, meer toezicht en wijzigende wetgeving zullen ook in de nabije toekomst,  
eisen blijven stellen aan ons en onze klanten. Met de beweging die in 2016 in gang is gezet, staat Achmea Investment 
Management hiervoor goed voorgesorteerd. De komende jaren investeert Achmea Investment Management verder  
in de producten en diensten. Deze investeringen worden uit eigen middelen gefinancierd. Met ruim 230 betrokken en 
deskundige medewerkers en een brede klantenkring met een hoge klanttevredenheid is Achmea Investment 
Management klaar voor de toekomst. 
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ONDERTEKENING 

 
Zeist, 23 mei 2017 
 
De directie, 
         
    
  
 
 
 
 
J.  de Wit      P.C. Jaspers 
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Eerste jaar 

Achmea Investment Management B.V. is op 1 januari 2016 gestart. Achmea Investment Management B.V.  is het 
resultaat van de fusie tussen Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.  De 
Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management B.V. ( Achmea IM) bestaat uit dhr. W.H. van 
Houwelingen (voorzitter), mevrouw P.H.M. Hofste, mevrouw H. Kapteijn-Fokkens en dhr. H. Arendse.  
De Raad heeft in 2016 gedurende het hele jaar in een volledige bezetting gefunctioneerd 
 

Taken en bevoegdheden 

De Raad van Commissarissen houdt  toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken 
betreffende de vennootschap. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de Directie met raad terzijde. De Raad 
van Commissarissen 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 van Commissarissen vastgelegd in het Reglement van de Raad van Commissarissen van Achmea Investment 
Management .  
 
Vergaderingen  

De Raad van Commissarissen heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de 
statutaire directie van Achmea IM.  De onderwerpen op de agenda waren onder meer: 

 Management kwartaalrapportages 

 Performance en beleggingsresultaten 

 Hoofdlijnen van organisatie en besturing Achmea Investment Management B.V.   

 Jaarrapport 2015 Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 

 Klant- en marktontwikkelingen 

 Aansprakelijkheid Achmea Investment Management B.V.   

 Uitkering dividend 
Daarnaast heeft in 2016 het strategisch plan Achmea Investment Management B.V.  prominent op de agenda gestaan. 
Dit plan gaat uitgebreid in op de missie, visie en strategie van Achmea Investment Management B.V.. Aan de hand van 
een analyse van klant & markt, personeel & organisatie en financieel is een managementagenda opgesteld met 
concrete acties om invulling te geven aan de strategie.  
 
Commissie 

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

 Voortgang van de op het gebied van Risk & Compliance gestelde prioriteiten 

 Risicorapportages 

 Modelvalidatie 

 Volwassenheid eerstelijnsrisicomanagement 

 Informatiebeveiligingsbeleid 

 ICAAP rapport 2016 

 Rolling Forecast 

 Auditplan 2016 
 

Evaluatie 

Begin 2017 heeft de Raad een zelfevaluatie gehouden. Naast het functioneren van de Raad is hierbij ook de 
samenwerking en relatie met de directie besproken.  

   
 2. Verslag van de Raad van commissarissen 
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Educatie 

In het kader van het inwerken en de permanente educatie heeft de Raad in het eerste kwartaal 2016 een site visit 
gehouden bij Achmea Investment Management B.V.. Naast een eerste kennismaking met de organisatie zijn er 
specifieke verdiepingssessies georganiseerd met de afdeling Externe Managers en de afdeling Treasury en Derivaten.  
Daarnaast heeft de externe account, PWC, eind 2016 voor de Raad een kennissessie over de ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving (onder meer Mifid II) verzorgd.    
 
Aandeelhouder 

In het verslagjaar heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen 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 Investment Management B.V. 
voor hun enorme inzet in het eerste jaar van de ‘nieuwe’ organisatie. In het verslagjaar 2016 zijn grote inspanningen 
verricht om invulling te geven aan de kwaliteit en waarden van Achmea Investment Management B.V. Hierbij zijn 
goede resultaten behaald. 
 
Daarnaast bedankt de Raad de klanten en de aandeelhouder voor het door hen in het bedrijf gestelde vertrouwen. 
 
 
Zeist, 23 mei 2017 
 
Namens de Raad van Commissarissen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W.H. van Houwelingen 
Voorzitter 
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3.1 Balans per 31 december 2016 

(x € 1.000) (vóór resultaatbestemming) Noot       31.12.2016       31.12.2015 

   
      

    
ACTIVA 

  
      

    

   
      

    
Vaste activa 

  
      

    
Immateriële vaste activa 1 

 
      

    
Kosten van verwerving van 
dienstverleningsovereenkomsten   

    0 
   

587 

   
      

    

   
      

    
Financiële  vaste activa 2 

 
      

    
Participaties 

  
    12 

   
11 

Latente belastingvorderingen 
  

    0 
   

20 

   
      

    

   
      

    
Vlottende activa 

  
      

    
Vorderingen 3 

 
      

    
Groepsmaatschappijen 

  
4.298     

 
1.875 

  
Debiteuren 

  
3.042     

 
1.523 

  
Overige vorderingen 

  
12.098     

 
15.231 

  

   
    19.438 

 
  

 
18.629 

   
      

    
Liquide middelen 4 

 
    28.174 

   
42.676 

   
      

    

   
      

    
TOTAAL ACTIVA 

  
    47.624 

   
61.923 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 3. Jaarrekening 
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(x € 1.000) (vóór resultaatbestemming) Noot       31.12.2016       31.12.2015 

   
      

    
PASSIVA 

  
      

    

   
      

    
Eigen vermogen 5 

 
      

    
Gestort en opgevraagd kapitaal 

  
101     

 
101 

  
Agio 

  
8.505     

 
8.505 

  
Overige reserves 

  
27.427     

 
30.086 

  
Onverdeeld resultaat 

  
2.112     

 
7.341 

  

   
    38.145 

 
  

 
46.033 

   
      

    

   
      

    
Voorzieningen 

  
      

    
Overige voorzieningen 6 

 
    0 

   
95 

   
      

    

   
      

    
Kortlopende schulden en overlopende 
passiva  

7 
 

      
    

Groepsmaatschappijen 
  

1.341     
 

7.246 
  

Vennootschapsbelasting 
  

4.304     
 

5.218 
  

Overige belastingen 
 

1.378     
 

301 
  

Overige schulden 
  

2.456     
 

3.030 
  

   

    9.479 

 
  

 
15.795 

      

   
      

    
TOTAAL PASSIVA 

  
    47.624 

   
61.923 
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3.2 Winst- en verliesrekening over 2016 

(x € 1.000) Noot        2016        2015 

   
      

    

   
      

    
Netto-omzet 8 

 
    75.522 

   
71.905 

   
      

    
Afschrijvingen op immateriële 
vaste activa   

587     
 

880 
  

Overige bedrijfskosten 9 
 

71.889     
 

61.239 
  

   
    72.476 

   
62.119 

   
      

   
  

Bedrijfsresultaat 
  

    3.046 
   

9.786 

   
      

    
Andere rentelasten en soortgelijke 
kosten 

10 
 

    -230  
   

1 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening   

    2.816 
   

9.787 

   
      

    
Belastingen uit resultaat gewone 
bedrijfsuitoefening 

11 
 

    -704 
   

-2.446 

Resultaat na belastingen 
  

    2.112 
   

7.341 
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3.3 Toelichting op de jaarrekening 

3.3.1 Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Achmea Investment Management B.V. (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 
18059537), 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. 
 
Fusie en naamswijziging 

Bij akte van fusie d.d. 31 december 2015 zijn Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd. Hierbij zijn alle bezittingen en schulden alsmede de activiteiten van 
Achmea Beleggingsfondsenbeheer B.V. onder algemene titel overgegaan op Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. 
Tevens is per 1 januari 2016 de naam van Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. gewijzigd in Achmea Investment 
Management B.V.  

 
De verwerking van de fusie heeft conform de ‘pooling of interest’ methode plaatsgevonden met aanpassing van de 
vergelijkende cijfers. De balans en de winst-en-verliesrekening van 2016 van Achmea Investment Management B.V. 
bevatten derhalve, inclusief de vergelijkende cijfers, de financiële gegevens van de hiervoor genoemde gefuseerde 
vennootschappen. 
 
Het aandelenkapitaal van Achmea Beleggingsfondsenbeheer B.V., groot €295.000, is als agioreserve verwerkt in de 
gefuseerde balans. Het aandelenkapitaal van Achmea Investment Management B.V. is na de fusie ongewijzigd 
gebleven (201 aandelen ieder met een nominale waarde van € 500,-). Het totale eigen vermogen van de gefuseerde 
entiteiten is door deze fusie niet gewijzigd. 
 
Groepsverhoudingen 

Alle aandelen in het kapitaal van Achmea Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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 2016 van Achmea Investment Management B.V. 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. 
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Vergelijkende cijfers 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van het voorgaande 
jaar. De omzet van de retailportefeuille is nu op een netto basis verantwoord. Dit heeft geen impact op vermogen en 
resultaat. 
 
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 Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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 
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 Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. betrokken blijft. Het belang waarvoor Achmea Investment 
Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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. 
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Saldering van financiële activa en passiva 

Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en tegen het nettobedrag in de balans verantwoord indien Achmea 
Investment Management B.V.: 

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

 voornemens is om hetzij op nettobasis 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 Investment Management B.V. beoordeelt op iedere balansdatum of er 
aanwijzingen zijn voor een bijzondere waardevermindering van een actief en of het noodzakelijk is om bijzondere 
waardeverminderingen 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 Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. en voor het 
verklaren van de resultaten die het gevolg zijn van complexe of subjectieve besluiten worden hieronder weergegeven: 
 
Waardering van overige 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. 
 
Activa en Passiva  

 

Immateriële activa 

 
Kosten van verwerving van dienstverleningsovereenkomsten 

De kosten van verwerving dienstverleningsovereenkomsten zijn verantwoord tegen de verkrijgingsprijs minus 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  
 
De afschrijving op de kosten van verwerving van dienstverleningsovereenkomsten is gebaseerd op de contractuele 
looptijd van de overeenkomsten. De afschrijving geschiedt lineair en wordt ten laste van de winst- en verliesrekening 
gebracht. 
 
De kosten van verwerving dienstverleningsovereenkomsten worden, in geval van triggering events, jaarlijks 
onderworpen aan een toetsing met betrekking tot bijzondere waardevermindering. Indien de boekwaarde hoger is 
dan de opbrengstwaarde, zal het verschil als een bijzondere waardevermindering ten laste van het resultaat worden 
genomen. De toetsing zal iedere balansdatum plaatsvinden en vaker indien zich specifieke gebeurtenissen voordoen. 



 

 

Achmea Investment Management B.V. – Jaarrapport 2016   28/44 

 

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 
Investment Management B.V. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 

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 en latente 
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.  
 
Latente belastingen worden vastgesteld op basis van de balansmethode, waarbij rekening wordt gehouden met 
tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva die ten behoeve van financiële verslaggeving worden 
gehanteerd en de boekwaarde voor fiscale doeleinden. Het bedrag van de vastgestelde latente belastingen is 
gebaseerd op de verwachte wijze van realisatie of afwikkeling van de boekwaarde van activa en passiva, waarbij 
vastgestelde belastingtarieven of de tarieven waartoe materieel reeds per balansdatum is besloten. Een latente 
belastingvordering wordt slechts verantwoord, voor zover het waarschijnlijk is dat in de toekomst belastbare winsten 
gerealiseerd zullen worden waarmee de ongebruikte compensabele verliezen gecompenseerd kunnen worden. 
Latente belastingvorderingen worden afgewaardeerd voor dat deel waarvoor het niet langer waarschijnlijk is dat de 
desbetreffende belastingvoordelen gerealiseerd kunnen worden. 
 
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 Investment Management B.V. bestaan voornamelijk uit het beheren van vermogen. De 
vergoeding die Achmea Investment Management B.V. 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 
Investment Management B.V. 
 
Alle medewerkers die werkzaam zijn voor de Achmea Investment Management B.V. zijn in dienst van Achmea Interne 
Diensten N.V. De met de activiteiten verband houdende personeelskosten en overige bedrijfskosten worden 
marktconform doorbelast aan Achmea Investment Management B.V. 
 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

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

 

Kredietrisico 

Achmea Investment Management B.V. 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. Het risico wordt verder beperkt door het spreiden van de opdrachtportefeuille. 
 

Liquiditeitsrisico 

Achmea Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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 
Investment Management B.V. Achmea Investment Management B.V. maakt geen gebruik van financiële instrumenten 
om de financiële risico’s af te dekken. 
 
Concentratierisico 

Een risico waaraan Achmea Investment Management B.V. blootstaat, is het concentratierisico. Hiermee wordt 
bedoeld het risico dat bestaat vanwege een afhankelijkheid van een aantal grote klanten. Indien Achmea Investment 
Management B.V. één of meerdere van deze klanten/mandaten verliest, zal zij een relatief groot deel van haar omzet 
verliezen. Het risico voor Achmea Investment Management B.V. bestaat uit de vaste kosten die voor haar zullen 
resteren, wanneer daar geen beheervergoeding meer tegenover staat. De 10 grootste klanten waren in 2016 goed 
voor 84% van de omzet (2015 85%). 
 
Reputatierisico 

Reputatierisico doelt op het risico dat de marktpositie van de belegger verslechtert als gevolg van negatieve perceptie 
van het imago van de vermogensbeheerder of van de onderneming door cliënten, tegenpartijen, aandeelhouders 
en/of toezichthoudende instanties. 
 
Binnen Achmea Investment Management B.V. 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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3.4 Toelichting op de balans  

 
1. Immateriële vaste activa 

 

Kosten van verwerving van dienstverleningsovereenkomsten 

 
(x € 1.000) 2016 2015 

Historische kostprijs per 1 januari 8.800 8.800 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -8.213 -7.333 

Boekwaarde per 1 januari 587 1.467 

      

Mutaties verslagjaar  0 0 

Afschrijvingen -587 -880 

      

Historische kostprijs per 1 januari 8.800 8.800 

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari -8.800 -8.213 

Boekwaarde per 1 januari 0 587 

 
De immateriële vaste activa betreft geactiveerde kosten van de verwerving van een dienstverlening overeenkomst 
inzake vermogensbeheer voor een pensioenfonds. De verkrijgingprijs van € 8.800.000 wordt lineair afgeschreven over 
de te verwachten looptijd van de contracten, ad 10 jaar. 
 
Er zijn in het verslagjaar, evenals in 2015, geen overige waardeveranderingen inzake immateriële vaste activa ten 
gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord. 
 
2. Financiële  vaste activa 

 

Participaties 

Achmea Investment Management B.V. 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) 2016 2015 

Stand per 1 januari 11 22 

Aankopen 0 5 

Verkopen 0 -17 

Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen 1 1 

Stand per 31 december 12 11 
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Latente belastingvorderingen 

De mutaties gedurende het jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden: 
(x € 1.000) 2016 2015 

Stand per 1 januari 20 0 

Verwerkt via het resultaat -20 20 

Stand per 31 december 0 20 

  
3. Vorderingen 

 

Groepsmaatschappijen 

(x € 1.000) 

Debiteuren  
Nog te 

factureren 

Totaal  
31-12-

2016 

Totaal  
31-12-2015 

Achmea Interne Diensten N.V. 842 3.361 4.203 0 

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V 4 34 38 1.875 

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 57 0 57 0 

Totaal 903 3.395 4.298 1.875 

 

Debiteuren 

Onder de debiteuren is een voorziening voor oninbaarheid inbegrepen van € 20.000 (2015: € 19.000)  
 
Overige vorderingen 

De overige vorderingen betreft nog te factureren bedragen ad € 12.098.000 (2015: € 15.231.000)  
Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar. 
 
4. Liquide middelen  

 
(x € 1.000) 31-12-16 31-12-15 

Banksaldi 28.174 42.676 

Totaal 28.174 42.676 

 
De banksaldi staan ter vrije beschikking.  
 

5. Eigen vermogen  

 
Gestort en opgevraagd kapitaal 

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

Er hebben zich in 2016 evenals in 2015 geen wijzigingen voorgedaan in de agio. 
 
Overige reserves 

(x € 1.000) 31-12-16 31-12-15 

Stand per 1 januari 30.086 21.630 

Winstverdeling voorgaand boekjaar 7.341 8.456 

Dividenduitkering  -10.000 0 

Stand per 31 december 27.427 30.086 
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De overige reserves staan ter beschikking aan de aandeelhouder van Achmea Investment Management B.V.  
 
Onverdeeld resultaat 

(x € 1.000) 2016 2015 

Stand per 1 januari 7.341 8.456 

Naar overige reserves -7.341 -8.456 

Toevoeging resultaat boekjaar 2.112 7.341 

Stand per 31 december 2.112 7.341 

 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 

De jaarrekening van Achmea Investment Management B.V. over het boekjaar 2015, gedurende dat boekjaar nog 
genaamd Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V., is op 19 mei 2016 vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
Conform het voorstel van de directie heeft de Algemene Vergadering besloten het resultaat over het boekjaar 2015 in 
zijn geheel toe te voegen aan de overige reserves. 
 
De jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.  over het boekjaar 2015 is op 27 juni 2016 vastgesteld 
door de Algemene Vergadering. Conform het voorstel van de directie heeft de Algemene Vergadering besloten het 
resultaat over het boekjaar 2015 in zijn geheel toe te voegen aan de overige reserves. 
 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016 

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2016 ad €2.112.000 geheel ten 
gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt. 
 
6. Voorzieningen 

 
Overige voorzieningen 

(x € 1.000) 2016 2015 

Stand per 1 januari 95 3.000 

Onttrekkingen -95 -1.000 

Toevoeging ten laste van het resultaat 0 95 

Vrijval ten gunste van het resultaat 0 -2.000 

Stand per 31 december 0 95 

 

7. Kortlopende schulden en overlopende passiva 

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

Groepsmaatschappijen 

(x € 1.000) 31-12-16 31-12-15 

Achmea Interne Diensten N.V. 1.341 2.556 

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.   4.491 

Achmea Bank N.V.   84 

Achmea B.V.   115 

Totaal 1.341 7.246 

 

Overige belastingen  

(x € 1.000) 31-12-16 31-12-15 

Omzetbelasting 1.378 301 

Totaal 1.378 301 
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Overige schulden 

(x € 1.000) 31-12-16 31-12-15 

Terug te betalen bedragen 2.456 3.030 

Totaal 2.456 3.030 

 
Onder de te betalen bedragen is een schuld opgenomen van € 1.188.357 aan de Nederlandse fiscus. Recent heeft de 
Franse belastingdienst de claim voor het beleggingsfonds Achmea aandelen Nederland (NLP) erkend en op 24 
november 2016 een bedrag van € 1.188.357 overgemaakt op de rekening van Achmea Investment Management, in 
haar rol als vereffenaar van het fonds. Achtergrond hiervan is  dat in mei 2012 het Hof van Justitie EU

1
 bepaald heeft, 

dat EU landen onder omstandigheden ten onrechte van buitenlandse beleggers bronbelasting inhouden. Omdat de 
naar nu blijkt ten onrechte ingehouden buitenlandse bronbelasting in Nederland via de afdrachtvermindering is 
verrekend met de Nederlandse dividendbelasting heeft de Nederlandse belastingdienst contact gezocht met 
Nederlandse beleggingsinstellingen. De Nederlandse belastingdienst is van mening dat partijen de ten onrechte 
ingehouden Franse bronbelasting lokaal dienen terug te vorderen en de ten onrechte via de afdrachtvermindering 
verrekende Franse bronbelasting moeten afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Achmea (Investment 
Management) heeft zich  gecommitteerd aan deze afspraken. Ook zijn bij de Franse fiscus reeds meerdere aangiften 
ingediend waarvan bovenstaande reeds erkend en betaald is. 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 
Juridische procedures en onzekerheden  

Achmea Investment Management B.V. 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. 
 

  

                                                                 
1 HvJ EU van 10 mei 2012, C-338/11 t/m C-347/11 (Santander) 
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3.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 

8. Netto-omzet 

 
De omzet is geheel behaald in Nederland.  
 
(x € 1.000) 2016 2015 

Omzet institutioneel 63.498 64.607 

Omzet retail  24.869 30.127 

Omzet retail rebate -12.845 -22.829 

Totaal 75.522 71.905 

   (x € 1.000) 2016 2015 

Omzet in relatie met niet-verbonden partijen 47.554 52.312 

Omzet in relatie met verbonden partijen 27.968 19.593 

Totaal 75.522 71.905 

 

9. Overige bedrijfskosten 

 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
(x € 1.000) 2016 2015 

Lonen en salarissen 25.380 22.540 

Sociale lasten 1.165 927 

Pensioenen 4.741 4.276 

Overige personeelskosten 5.142 6.172 

Licenties en contributies 7.586 6.480 

IT kosten 8.593 8.156 

Advieskosten 4.139 4.724 

Huisvestingskosten 2.067 1.359 

Marketing kosten 374 570 

Doorbelaste kosten 7.493 1.697 

Overige bedrijfskosten 4.982 4.268 

Mutatie overige voorzieningen 227 125 

Totaal 71.889 61.293 

 
In 2016 waren bij Achmea Investment Management B.V. (evenals 2015) geen medewerkers in dienst. Alle 
personeelsleden van Achmea Investment Management B.V. zijn in dienst van Achmea Interne Diensten N.V. De met 
de activiteiten van Achmea Investment Management B.V. verband houdende personeelskosten en overige 
bedrijfskosten worden doorbelast. 
 
10. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

(x € 1.000) 2016 2015 

Bankkosten -231   

Rente  1 1 

Totaal -230 1 
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11.Belastingen uit resultaat gewone bedrijfsuitoefening 

 

Reconciliatie effectief belastingtarief 

(x € 1.000) 2016 2015 

Resultaat vóór belastingen 2.816 9.787 

Vennootschapsbelasting op basis van binnenlands Vpb-tarief -704 -2.446 

Resultaat na belastingen 2.112 7.341 

   

Effectief belastingpercentage 25,0% 25,0% 

  

Het toepasselijke belastingtarief in het jaar 2016 bedroeg 25,0% (2015: 25,0%). 
 
Totaal verschuldigde vennootschapsbelasting in de winst- en verliesrekening 

(x € 1.000) 2016 2015 

Acuut Huidig jaar -724 -2.466 

Latent huidig jaar 20 20 

Totaal -704 -2.446 

 

3.6 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 Investment 
Management B.V. als verbonden partijen aangemerkt. Ook Stichting Pensioenfonds Achmea waarin het toegezegd 
pensioen voor bij Achmea Investment Management B.V. werkzame werknemers is ondergebracht, wordt als 
verbonden partij aangemerkt. Andere verbonden partijen van Achmea Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. is Achmea B.V., statutair gevestigd te Zeist. 
Achmea B.V. bezit 100% van de aandelen van Achmea Investment Management B.V. 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 Investment Management B.V. 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.  
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De met de activiteiten van de vennootschap verband houdende bedrijfskosten worden door Achmea Interne Diensten 
N.V. aan Achmea Investment Management B.V. doorbelast. Achmea Investment Management B.V. verricht 
vermogensbeheer activiteiten ten behoeve van verbonden partijen. De hiermee samenhangende opbrengst is 
opgenomen onder de netto-omzet.  
 
(x € 1.000) 2016 2015 

Winst- en verliesrekening     

Netto-omzet Achmea Interne Diensten N.V. 11.814 7.367 

Netto-omzet Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. 11.627 7.298 

Netto-omzet De Friesland Zorgverzekeraar N.V. 0 3 

Netto-omzet Indexatiedepot Solidair (Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.) 125 100 

Doorbelaste overige bedrijfskosten Achmea Interne Diensten N.V. -71.889 -61.239 

      

(x € 1.000) 2016 2015 

Balans     

Vorderingen     

Achmea Interne Diensten N.V. 4.203 0 

Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V 38 1.875 

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 57 0 

Schulden     

Achmea Interne Diensten N.V -1.341 -2.556 

Achmea Pensioen & Leven B.V.   -4.491 

Achmea Bank N.V.   -84 

Achmea B.V.   -115 

 

Transacties, vorderingen en schulden met andere verbonden partijen 

Rabobank is een belangrijke aandeelhouder van Achmea B.V. Achmea Investment Management B.V. maakt binnen 
haar activiteiten gebruik van verschillende gewone bancaire diensten van Rabobank. Alle diensten en transacties met 
Rabobank verlopen marktconform. 
 
Achmea Investment Management B.V. 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. Vanaf 2014 herverzekert Stichting Pensioenfonds Achmea haar verplichtingen niet meer 
bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.  
 

(x € 1.000) 2016 2015 

Winst- en verliesrekening     

Netto-omzet Stichting Pensioenfonds Achmea 4.402 4.825 
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Beloning van de statutaire directie en de Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management B.V. 

 

Sleutelposities: statutaire directie Achmea Investment Management B.V. 

 
Achmea Investment Management B.V. is per 1 januari 2016 ontstaan uit de fusie tussen Syntrus Achmea 
Vermogensbeheer B.V. en Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. De statutaire directie van Achmea Investment 
Management 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 statutair directeuren van 
Achmea Investment Management verantwoordelijkheden hebben voor planning, besturing en toezicht op activiteiten 
van Achmea Investment Management.  In deze paragraaf beschouwen we de statutaire directeuren van Achmea 
Investment Management, die (ook) de kern management taken vervullen voor de entiteit Achmea Investment 
Management, als degenen die de sleutelposities bekleden op grond van IAS 24.  
 

Beloning statutaire directie 

 
De beloning van de statutaire directie van Achmea Investment Management 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, waarbij ook naar de waarde van de beloning wordt 
gekeken in relatie tot posities bij andere organisaties op gebied van Investment Management.  
 
Behalve het vaste salaris maakt een variabele beloning  deel uit van het reguliere beloningspakket van de 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. 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 Investment Management 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.  
 
Op 1 januari 2015 is de fiscale pensioenwetgeving ingrijpend gewijzigd. Sindsdien kan er nog tot een bepaald 
grensbedrag (in 2016: € 101.519) pensioen worden opgebouwd met fiscale ondersteuning.  
Voor medewerkers die tot 1 januari 2015 pensioen opbouwden boven het fiscale grensbedrag, wordt die opbouw op 
een andere wijze gecompenseerd. Dit geldt voor zowel voor cao medewerkers als voor statutaire directeuren.  
 
Hieronder staat het overzicht van de reguliere beloning van de leden van de statutaire directie in 2016. Dit overzicht 
bevat op totaalniveau een vergelijking met 2015.  
 
Tabel 4 Overzicht reguliere  beloning statutaire directie Achmea Investment Management B.V. (bedragen in € 1.000)  
 
 Naam Jaarsalaris Toegekende 

variabele 
beloning 
(korte termijn 
personeels- 
beloning) 

Toegekende 
variabele 
beloning 
(langlopende 
personeels-
beloning) 

Pensioen 
(grens € 
101.519) 

Bijdrage netto 
pensioen 
boven € 
101.519 

Loontoeslag 
pensioen 
boven 
€101.519 

TOTAAL 

J. de Wit 1.2 t/m 31.12.2016 376 0 0 35 47 49 507 

P.C. (Peter) Jaspers 1.1 t/m 31.12.2016 241 0 0 41 29 28 339 

J.H.G. (Hans) Snijders 1.1 t/m 31.3.2016 32 0 0 4 6 5 47 

Totaal 2016 649 0 0 80 82 82 893 

Totaal 2015 614 47 47 89 115 111 1.022 

                

Gemiddeld aantal actieve en voormalige statutair directeuren 2016: 2 



 

 

Achmea Investment Management B.V. – Jaarrapport 2016   38/44 

Gemiddeld aantal actieve en voormalige statutair directeuren 2015: 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, het (totaal) bedrag in 2015 is met dit voordeel aangepast. In 2016 was er sprake 
van een algemene (cao) verhoging per 1 januari 2016.  
 
Variabele beloning 
Over het prestatiejaar 2016 wordt geen variabele beloning toegekend aan directie.  

Over het prestatiejaar 2015 is in 2016 wel variabele beloning toegekend, deze kon nog niet in de jaarrekening 2015 
worden opgenomen en staat nu dus wel in de tabel. De helft van de in 2016 over 2015 toegekende variabele beloning 
is voorwaardelijk en wordt uitgesteld gedurende 5 jaar, deze is in de tabel opgenomen als langlopende 
personeelsbeloning.  

Pensioen 2016 
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 2016: € 101.519). 
 
Alternatief voor  pensioen boven € 101.519  
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 Investment 
Management B.V. 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 2016 is een totaalbedrag van € 939.500 (in 2015:  € 928.000 ) aan beloning  aan de statutaire directie van Achmea 
Investment Management B.V. ten laste van het boekjaar 2016 gebracht. Dit totaalbedrag aan beloning voor de 
statutaire directie bestaat uit de volgende componenten: korte termijn personeelsbeloning € 695.500  (in 2015: € 
614.000) , pensioenlasten € 244.000   (in 2015:  € 314.000), overige lange termijn beloning € 46.500 (in 2015: nihil).  

 
‘Claw back’ 
In 2016 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 Investment Management hebben hypothecaire leningen uitstaan bij het 
bankbedrijf van Achmea. De leningen bedragen 0,24 miljoen (2015: € 0,18 miljoen). De gewogen rente van die 
leningen is 3,99% (2015: 4,16%). De leningen worden weergegeven als onderdeel van de Banking credit portfolio & 
Receivables and Accruals.  
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Toelichting beloning personeel op grond van de AIFMD beloningsregels 

 
Hieronder wordt vermeld het totale bedrag van de beloning gedurende het boekjaar, onderverdeeld in de vaste en 
variabele beloning, die Achmea Investment Management aan zijn personeel heeft betaald. Het betreft de totale 
beloning van iedereen die geheel of gedeeltelijk t.b.v. Achmea Investment werkzaamheden verricht in 2016 (n = 
232/220 FTE; 2015: n = 228/217 FTE). 
 
Tabel 5 Overzicht Personeel Totaal (inclusief Key Staff)  
 
(x € 1.000)       2016 2015** 

Totale Vaste Beloning personeel Achmea 
Investment Management B.V.  

      18.883 16.906 

Totale Variabele beloning personeel m.b.t. boekjaar  
Achmea Investment Management B.V. 

      N.n.b.* 1.609 

Totale bedrag van de beloning personeel Achmea 
Investment Management B.V.   

      18.883 18.515 

 
*)  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 2016. Als besloten wordt tot een toekenning zal dit worden gepubliceerd in hoofdstuk 4 van het Remuneratierapport 2016 van 

Achmea dat eind mei 2017 op www.achmea.nl wordt gepubliceerd.  

**)  De cijfers uit 2015 hebben betrekking op het samengestelde bestand van medewerkers van de entiteit Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. 

en Achmea Beleggingsfondsen die per 1 januari 2016 zijn opgegaan in Achmea Investment Management, zodat vergelijking mogelijk is.  

 

Identified Staff 

Hieronder wordt vermeld het geaggregeerde bedrag van de beloning bij Achmea Investment Management B.V. 
onderverdeeld naar de hoogste directie en de personeelsleden wier handelen het risicoprofiel van de 
beleggingsentiteit in belangrijke mate beïnvloedt, de zogenoemde identified staff.  
 
Tabel 6 Overzicht Identified Staff* (inclusief Key Staff)  

 

(x € 1.000)       2016 2015*** 

Totale Vaste Beloning Identified Staff Achmea 
Investment Management B.V.  

      8.001 7.273 

Totale Variabele beloning Identified Staff m.b.t. 
boekjaar  Achmea Investment Management B.V. 

      N.n.b.** 928 

Totale bedrag van de beloning Identified Staff 
Achmea Investment Management B.V.   

      8.001 8.201 

 

*) opgave Achmea Investment Management 

**) id. als onder tabel 5, zie aldaar de eerste opmerking 

***)  De cijfers uit 2015 hebben betrekking op het samengestelde bestand van medewerkers van de entiteit Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. 

en Achmea Beleggingsfondsen die per 1 januari 2016 zijn opgegaan in Achmea Investment Management, zodat vergelijking mogelijk is.  

 
Achmea Investment Management had over het boekjaar 232 personeelsleden /220 Fte (2015: 228 personeelsleden/ 
217 Fte), waaronder 69 personeelsleden /67 Fte directieleden en personeelsleden (2015 73/ 68 Fte) 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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Beloning Raad van Commissarissen  

 
Sinds 12 januari 2016 bestaat de Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management uit de volgende 
personen: de heren W.H. van Houwelingen (voorzitter) en H. Arendse en de dames P.H.M. Hofsté en H. Kapteijn-
Fokkens. 
 
Achmea Investment Management is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen Syntrus Achmea 

Vermogensbeheer B.V. (verkrijgende vennootschap) en Achmea Beleggingsfondsen beheer B.V. (verdwijnende 

vennootschap). Beide entiteiten hadden in 2015 een eigen Raad van Commissarissen. Die van Syntrus Achmea 

Vermogensbeheer B.V. was ingesteld op 23 april 2015 bestond in 2015 uit de heren W.H. van Houwelingen 

(voorzitter), H. Arendse en W.A.J. van Duin. Op 12 januari 2016 is de heer W.A.J. van Duin afgetreden als commissaris 

en zijn de dames P.H.M. Hofsté en H. Kapteijn-Fokkens benoemd als commissaris van Achmea Investment 

Management B.V. 

De Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. bestond in 2015 uit mevrouw H. Kapteijn-

Fokkens (voorzitter) en de heren G.M.P.M. van Berkel en J.M. Buckens.    

Tabel 7 Beloning Raad van Commissarissen (bedragen in € 1.000)  
 
Naam Functie Tijdvak Vaste beloning 

W.H. van Houwelingen Voorzitter 1.1.2016 t/m 31.12.2016 45 

H. Arendse* Lid 1.1.2016 t/m 31.12.2016 Nihil 

P.H.M. Hofsté  Lid 1.1.2016 t/m 31.12.2016 35 

H. Kapteijn-Fokkens Lid 1.1.2016 t/m 31.12.2016 35 

Totaal 2016     115 

Totaal 2015     82 

*) De heer Arendse is tot 1 april 2017 lid/ CFO van de Raad van Bestuur van Achmea BV en ontvangt uit hoofde van die functie geen afzonderlijke 

beloning voor zijn activiteiten als  lid van de RvC van Achmea Investment Management. De beloning van de  leden van de Raad van Bestuur van 

Achmea B.V. wordt gepubliceerd in de jaarrekening 2016 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. 
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Ondertekening 

 
Zeist, 23 mei 2017 
 
De directie, 
 
   
 
 
 
J. de Wit       P.C. Jaspers 
 
 
 
 
De Raad van Commissarissen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
W.H. van Houwelingen     H. Arendse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.H.M. Hofsté      H. Kapteijn-Fokkens  
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4.1 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. 

  

   
 4. Overige gegevens 
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4.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 
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