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Achmea Beleggingsfondsen N.V. 
 
2.1 Profiel  
 
Structuur 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgerich t naar 
Nederlands recht bij akte d.d. 31 augustus 2000. Zij is statutair gevestigd te Zaandam. 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is aangesteld als bestuurder van Achmea Beleggingsfondsen N.V. en is 
aangesteld als beheerder, zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). 
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit 
Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wet op financieel toezicht. Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. 
 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. kent een zogenaamde paraplustructuur, wat betekent dat de gewone aandelen 
zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, waarbij iedere serie correspondeert met een afzonderlijk 
Subfonds (“het Subfonds”). Per 31 december 2009 kende Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5 Subfondsen met 
elk een specifiek beleggingsbeleid, risicoprofiel, koersvorming en beursnotering. Voorts wordt per Subfonds een 
aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Subfonds 
worden verantwoord. Subfondsen hebben geen juridisch afgescheiden vermogen.  
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg per 31 december 2009 € 60.000.000,--. Dit kapitaal bestond uit 
59.999.990 gewone aandelen van nominaal € 1,-- en 10 prioriteitsaandelen van nominaal € 1,--. De 
prioriteitsaandelen zijn bij de oprichting geplaatst en staan op naam van Achmea Holding N.V. statutair 
gevestigd te Utrecht. 
 
Op 13 juni 2009 heeft een herstructurering van de fondsenstructuur plaatsgevonden van Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarbij de tot die datum gevoerde 4 Levob beleggingsfondsen ( “Levob 
Fondsen”) voor een gedeelte zijn ingebracht in vier beleggingsfondsen binnen Achmea Beleggingsfondsen 
N.V.. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar het verslag van de directie onder hoofdstuk 
2.2. 
 
Beleggingsbeleid 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. beoogt deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in per Subfonds 
gerangschikte portefeuilles van aandelen en/of obligaties, elk gericht op een bepaald geografisch gebied en/of 
een assetcategorie. 
Het beleggingsbeleid van de Subfondsen is erop gericht op langere termijn een hoger totaalrendement te 
behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging in bovengenoemde 
beleggingscategorieën zou kunnen realiseren. 
 
De Subfondsen zullen, op basis van risicospreiding, het fondsvermogen per regio en/of assetcategorie beleggen, 
teneinde een voor de aandeelhouders zo goed mogelijk resultaat te realiseren. De Subfondsen beleggen daartoe 
in Achmea beleggingspools, besloten fondsen voor gemene rekening (de Achmea Beleggingspools). Het 
specifieke beleggingsbeleid van elk Subfonds is omschreven in het Aanvullend Prospectus van Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. 
Voor een beschrijving van de ontwikkeling van de afzonderlijke Subfondsen en het gevoerde beleggingsbeleid 
verwijzen wij u naar de respectievelijke verslagen van de Subfondsen, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.3 van 
dit verslag. 
 
Uitgifte en inkoop van aandelen 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de vennootschap nieuwe 
aandelen zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde van het 
Subfonds, verhoogd met de per fonds vastgestelde opslag. Tevens is de vennootschap steeds bereid, 
bijzondere omstandigheden voorbehouden, aandelen in te kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met 
de per fonds vastgestelde afslag. Een bijzondere omstandigheid, waardoor Achmea Beleggingsfondsen N.V., 
uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere dat het Subfonds door de inkoop niet 
meer aan een of meer Fiscale Beleggingsinstelling criteria zou voldoen. 
 
Deelname in de Subfondsen is, naast rechtstreekse aankoop op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam by 
NYSE Euronext (de Amsterdamse beurs), mogelijk via de door de vennootschap aangeboden Achmea 
Beleggersgiro. Door middel van deze beleggersgiro worden girale beleggingstegoeden aangehouden en kunnen 
op relatief eenvoudige en voordelige wijze aan- en verkopen plaatsvinden in de diverse Subfondsen. Daarnaast 
kan men gemakkelijker switchen tussen de Subfondsen.
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Fiscale positie 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. kwalificeert thans als Fiscale Beleggingsinstelling, zoals bedoeld in artikel 28 
van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is 
voldaan, het tarief van de vennootschapsbelasting 0% is. Een van de wettelijke voorwaarden is de zogenoemde 
doorstootverplichting, waarbij een deel van het resultaat volgens de wettelijke regels wordt bepaald en aan de 
aandeelhouders wordt uitgekeerd. Deze uitkering dient binnen acht maanden na afloop van het boekjaar plaats 
te vinden.  
Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten fiscaal gezien zullen 
worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor uitdeling in de vorm van dividend 
in aanmerking komen.
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2.2 Verslag van de directie  
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Beleggingsfondsen N.V. over het boekjaar 2009. Voor een 
specifieke toelichting op Subfondsniveau verwijzen wij naar hoofdstuk 2.3. Voor de structuur, doel en het 
beleggingsbeleid van Achmea Beleggingsfondsen N.V. verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2.1. 
 
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit 
Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is gedurende de verslagperiode toegenomen van € 191 
miljoen tot € 235 miljoen. Deze toename is het gevolg van de herstructurering van de Levob Fondsen en 
positieve ontwikkelingen op de financiele markten.  
Over het verslagjaar 2009 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een resultaat geboekt van € 43 miljoen 
(2008: € - 199 miljoen). Per 31 december 2009 stonden er 12.859.537 aandelen (2008: 12.123.750 
aandelen) uit. Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een paraplufonds en bestaat daardoor uit het totaal van de 
verschillende Subfondsen. Voor meer gedetailleerde informatie over de toestand per balansdatum en 
ontwikkelingen gedurende het boekjaar wordt verwezen naar de bijlage per Subfonds. 
 
Ontwikkelingen 2009 – herstructurering 
Gedurende het boekjaar 2009 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een eenmalige bijzondere instroom van 
beleggingen ontvangen als gevolg van de herstructurering van de Levob Fondsen per 13 juni 2009. Op de 
participantenvergaderingen van de Levob Fondsen van 11 maart 2009 is met instemming van de Raad van 
Toezicht van de Levob Fondsen besloten tot ontbinding, welke is geëffectueerd op 13 juni 2009. Een en 
ander conform de daartoe door de beheerder van de Levob Fondsen gepubliceerde informatie. Samengevat is 
een deel van de beleggingsportefeuille van de Levob Fondsen als storting in natura ingebracht tegen uitgifte 
van aandelen in de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V..  
Door de herstructurering zijn de totalen van beleggingen in de Subfondsen met € 4,6 miljoen toegenomen, de 
liquiditeiten met 6,5 miljoen toegenomen en is het totaal van het eigen vermogen van de Subfondsen met € 
11,1 miljoen toegenomen. 
Ten behoeve van de inbreng in natura in Achmea Beleggingsfondsen N.V. is op 13 juni 2009 door de directie 
een beschrijving gemaakt en heeft KPMG Accountants N.V. dienaangaande een verklaring ex artikel 2:94b lid 
2 BW afgegeven. 
 
Stemgedrag en engagement 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. stelt zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel 
uitmaken van de beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het uitbrengen van de stemmen, al 
dan niet door middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco en F&C Netherlands. Daarnaast treden deze 
partijen actief in dialoog met ondernemingen over corporate governance, sociale - en milieuonderwerpen. Het 
stembeleid van de Achmea Beleggingspools waarin Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt, sluit zich aan bij 
internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf en voor de uitgangspunten bij een actieve dialoog. Bij 
diverse ondernemingen heeft de dialoog goede resultaten geboekt.  
 
Engagement: 
In 2009 zijn er voor de actieve dialoog, ook wel enhanced engagement genoemd, thema’s geselecteerd vanuit 
welzijn. De gekozen thema´s voor de actieve dialoog zijn met name watermanagement (ondernemingen die 
veel water verbruiken, zoals bepaalde levensmiddelenfabrikanten) en publieke gezondheidszorg (obesitas en 
toegang tot medicijnen voor de derde wereld) geweest.  
 
Stemgedrag: 
Actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid van Achmea 
Beleggingsfondsen N.V.. Aandeelhouders bevorderen zo de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. De mening 
van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is dat goed ondernemingsbestuur op de langere termijn de onderneming 
en de stakeholderswaarde ten goede komt. Achmea Beleggingsfondsen N.V. streeft naar het wereldwijd 
uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco en F&C 
Netherlands B.V. voeren dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het 
International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen 
ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld.  
In 2009 is wereldwijd gestemd op 813 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van 9.447 voorstellen 
gestemd, waarvan in 7.436 gevallen er vóór een voorstel is gestemd, in 779 gevallen stemming is onthouden, 
en in 1.188 gevallen is tegengestemd. In 44 gevallen is niet gestemd. Indien niet is gestemd, zijn de redenen 
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daarvoor gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de 
vergadering waren uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de 
aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis)-prospectus is eveneens 
niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de “verwachte” opbrengst. Ook in 2009 passeerden vele 
onderwerpen de revue op aandeelhoudersvergaderingen. Steeds meer ondernemingen kiezen ervoor het 
beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan aandeelhouders. Dit betekent dat Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., via de Achmea Beleggingspools, gezamenlijk met andere aandeelhouders bij steeds 
meer ondernemingen invloed uitoefenen op dit veelbesproken onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar 
een stem tegen het management werd uitgebracht zijn rechten van aandeelhouders (ICGN principle 4), toezicht 
op management (ICGN principle 5) en bezoldiging (ICGN principle 6).  
 
Uitsluitingen: 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. en de Achmea Beleggingspools willen niet betrokken zijn bij beleggingen met 
eigen middelen in activiteiten die betrekking hebben op ‘controversiële’ wapens. De volgende wapens worden 
momenteel als controversieel beschouwd: clusterbommen, landmijnen en biologische of chemische wapens. 
Voortvloeiend uit het geformuleerde beleid inzake controversiële wapens zijn diverse ondernemingen 
uitgesloten als belegging in de portefeuille van de Achmea Beleggingspools. 
 
AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan 
de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
(Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van 
de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan 
zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in 
artikel 121 van het Bgfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht 
en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 
Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en 
niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2009 effectief en 
overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Fund governance 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. onderschrijft de principes voor een goede fund governance, zoals deze 
zijn gepubliceerd door de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas). Per 1 oktober 2009 heeft 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. deze beginselen geïntegreerd in haar eigen Gedragscode Fund 
Governance (de “Gedragscode”) en gepubliceerd op haar website www.achmeabeleggingsfondsen.nl.  
 
De Gedragscode dient ertoe om ten behoeve van de deelnemers in Achmea Beleggingsfondsen N.V. 
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 Beleggingsfondsen Beheer B.V.. 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 Beleggingsfondsen Beheer B.V. toezicht houdt op de directie, welke laatste 
verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke voorschriften voor een integere bedrijfsvoering. 
 
Evenals in voorgaande jaren en voorafgaand aan de publicatie van de Gedragscode, is de Raad van 
Commissarissen door middel van compliance rapportages inzicht verschaft en is de bedrijfsvoering in de 
vergadering van de Raad van Commissarissen onderdeel geweest van de besprekingen met de directie. 
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Directiewisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire bestuurder, 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. De heren Becker en Vervuurt zijn op 1-10-2009 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Veldt, Warmerdam en De Jong.  
 
Risico's bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Beleggen impliceert het aangaan van transacties in financiële instrumenten. Aan het beleggen in het 
onderhavige fonds en derhalve aan het gebruik van financiële instrumenten zijn zowel kansen als ook risico's 
verbonden. Het beheersen van risico's die met beleggen zijn verbonden moet altijd in samenhang worden 
gezien met de kansen, zoals die tot uitdrukking komen in het rendement. Risicomanagement is daarom niet 
zozeer het zoveel mogelijk inperken van risico's als wel het streven naar een optimale verhouding tussen 
rendement en risico binnen acceptabele limieten. De belangrijkste risicocategorieën, verbonden met transacties 
in financiële instrumenten zijn in hoofdstuk 2.3 per Subfonds opgenomen. Hierbij wordt in volgorde van 
relevantie, de belangrijkste gelopen risico´s en de genomen beheersmaatregelen beschreven. 
 
Risicobeheer 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., de beheerder van het fonds, bewaakt dat het fonds in het algemeen 
en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend blijft voldoen aan de randvoorwaarden zoals die in het 
prospectus zijn vastgelegd, aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne 
uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van 
de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden 
gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. 
 
Beleggingsresultaten 
Algemeen 
Over het verslagjaar 2009 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. een resultaat geboekt van € 42.913 (2008: 
€ - 198.955). De onderverdeling van dit resultaat is als volgt: Achmea Nederland Aandelenfonds € 17.646 
(2008: € -98.656), Achmea Eurolanden Aandelenfonds € 6.883 (2008: € -23.901), Achmea Wereld 
Aandelenfonds € 1.344 (2008: € -19.331), Achmea Euro Obligatiefonds € 6.171 (2008 : € 1.469) en 
Achmea Eurolanden Mixfonds € 10.869 (2008: € - 12.499). 
 
Aandelen 
Nederland 
Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan de 
Amsterdamse effectenbeurs. Ook kan er voor een klein gedeelte worden belegd in ondernemingen die 
genoteerd zijn aan de beurzen in de Eurolanden.  
Het Fonds behaalde het afgelopen jaar met koersstijging van bijna 40% in absolute zin een goed resultaat.  
Het sterke herstel op de Amsterdamse effectenbeurs werd geleid door de meer cyclische aandelen waaronder 
Randstad, Fugro, DSM, ASML en Arcelor Mittal. De achterblijvers waren de meer defensieve aandelen zoals 
Reed Elsevier, Ahold en Wolters Kluwer.  
Het Fonds had een onderwogen positie ten opzichte van de vergelijkbare benchmark in Arcelor Mittal, ASML, 
Randstad en het sterk presterende ING. Deze onderwegingen hadden een negatief effect op de performance ten 
opzichte van de benchmark. Dit negatieve effect werd gecompenseerd door de posities die waren ingenomen in 
de small cap bedrijven Unit4 Agresso en ASMI International. Ook de beleggingen in DSM, Fugro en Unilever 
droegen positief bij aan de performance ten opzichte van de benchmark. 
 
Eurogebied 
Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan de 
beurzen in de Eurolanden. 
Het absolute resultaat van het Fonds was met een koersstijging van bijna 30% het afgelopen boekjaar goed. De 
resultaten waren beter dan de vergelijkbare benchmark.  
Het jaar 2009 kende twee verschillende gezichten. De periode tot maart werd gekenmerkt door angst voor 
verdere afschrijvingen bij banken en de zorg over het financiële systeem. Na half maart was er een duidelijke 
kentering te zien in de koersontwikkelingen van aandelen waarbij de meer cyclische bedrijven het uitstekend 
deden. De voorkeur voor de defensieve sectoren zoals media en pharma hadden een negatief effect op de 
relatieve performance. De aandelenselectie compenseerde dit meer dan volledig. De keuze voor een relatief 
zware weging in het bedrijf C&C (producent van cider) droeg positief bij aan het resultaat. Ook de overwogen 
positie in BNP Paribas had een belangrijk aandeel in het resultaat van het Fonds. Daarnaast pakten de belegging 
in het bedrijf OHL - Obrascon Huarte Lain (o.a. exploitant van tolwegen) goed uit.  
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Wereld 
Het Achmea Wereld Aandelenfonds spreidt het risico mondiaal. Hierdoor kan er geprofiteerd worden van de 
groeimogelijkheden van topondernemingen over de gehele wereld. 
In 2009 deed het Fonds het met een koersstijging van 24% goed. Het rendement van de portefeuille bleef 
achter bij de vergelijkbare benchmark. 
De Performance binnen de Europese regio spande de kroon met een percentage van 35%. De Verenigde Staten 
en de ontwikkelde landen in het Verre Oosten behaalden een performance van 24% en 16%. 
De selectie van aandelen binnen het Europese deel van de portefeuille droeg positief bij aan de relatieve 
performance. Met name binnen de sector Energie en Telecommunicatie was de bijdrage positief dankzij 
positiesin Tullow Oil, Cairn Energy en Tele 2. De selectie binnen de Amerikaanse en Japanse regio had echter 
een negatief effect op de relatieve performance. De voorkeur voor de Japanse technologie aandelen als Yahoo 
Japan en Square Enix bleven sterk achter bij onze verwachtingen. Ook de posities in de Japanse Pharma 
bedrijven Takeda en Terumo hadden eveneens niet het gewenste resultaat.  
 
Obligaties 
Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een overheid in de 
eurozone. Ook kan er belegd worden in obligaties die zijn uitgegeven door financiële instellingen en bedrijven 
met een Investment grade rating. 
Het Fonds presteerde in het jaar 2009 goed. Met een resultaat van ruim 9% presteerde het Fonds beter dan de 
vergelijkbare benchmark. 
Het jaar 2009 stond in het teken van het herstel van de bedrijfsobligaties. Met name obligaties die uitgegeven 
zijn door banken herstelden sterk. Binnen het segment van sector banken presteerden de achtergestelde 
leningen goed. 
Het Fonds kon een outperformance laten zien ten opzichte van de benchmark door de overweging in 
bedrijfsobligaties. Ook de keuze van sectoren en bedrijfsobligaties droeg positief bij aan de goede performance 
ten opzichte van de benchmark. Er werd ook geprofiteerd van de participatie in nieuwe leningen die tegen 
aantrekkelijke renteniveaus op de markt kwamen. De relatieve performance werd daarnaast positief beïnvloed 
door de landenkeuzes, er werd volop geprofiteerd van de kleiner wordende renteverschillen tussen de diverse 
landen.  
 
Mixfondsen 
Het Achmea Eurolanden mixfonds beleg t in een mix van aandelen en obligaties. Voor de aandelenbeleggingen 
wordt gebruik gemaakt van het eerder genoemde Eurobeleid. Het obligatiebeleid komt overeen met de 
beschrijving onder Euro-obligaties. 
Het dynamische beheer van de verdelingen tussen aandelen en obligaties had een positief effect op de 
resultaten in 2009. De posities van aandelen ten opzichte van de benchmark was over het hele jaar genomen 
iets overwogen. De toegevoegde waarde uit de verdeling tussen aandelen en obligaties was daardoor positief.  
 
Terugblik economie 2009 
Het jaar 2009 werd in het begin nog volledig gedomineerd door de kredietcrisis en de daaraan gekoppelde 
recessie, een periode van economische teruggang die nog zelden is voorgekomen. Aan het einde van het eerste 
kwartaal werden er allerlei signalen waargenomen dat er sprake was van een aantrekkende economie. De 
wereldwijde industriële productie vertoonde vanaf het tweede kwartaal een sterk herstel en gaandeweg werd 
duidelijk dat de kredietcrisis juist in dit deel van de economie een overreactie had veroorzaakt. Voorraden 
bleken te ver afgebouwd en in rap tempo moesten deze weer worden aangevuld. Verder in het jaar 2009 werd 
duidelijk dat het herstel zich breder en verder ontwikkelde. In het tweede halfjaar werd duidelijk dat ook de 
detailhandelsverkopen en het consumenten vertrouwen toenamen. In de Verenigde Staten kwamen er ook 
lichtpunten in de huizenmarkt waar er sprake was van enig herstel. De werkloosheid bleef in de ontwikkelde 
landen nog steeds het zorgenkind maar daarbij dient te worden aangetekend dat ook hier de voortekenen er op 
wijzen dat het dieptepunt in zicht is. In diverse regio´s is er sprake van een groei van het aantal banen.  
Het lijkt er op dat de autoriteiten het zekere voor het onzekere willen nemen en weinig haast maken met de 
afbouw van de genomen maatregelen om de economie te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2009 
Aandelen 
Het beursjaar kende voor aandelen in 2009 een jaar met twee gezichten. Het eerste kwartaal was min of meer 
een voortzetting van de wereldwijde financiële crisis met alle gevolgen voor de koersontwikkelingen. Maar 
vanaf half maart was er een duidelijke kentering in het sentiment en begonnen de koersen aan hun opmars. 
Aandelen in de geïndustrialiseerde landen zijn over het jaar 2009 met 27% gestegen. In de opkomende landen 
bedroeg dit percentage zelfs 74%. De rally vanaf maart was een van de sterkste in de geschiedenis en werd 
ingegeven door het glorende herstel van de economie. Ook de meevallende bedrijfswinsten waren een 
belangrijke factor voor de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Het bleek dat veel bedrijven goed 
hadden ingespeeld op de vraaguitval door de economische crisis. Kostenreducties werden op grote schaal 
doorgevoerd waardoor bij enig herstel dit snel in de bedrijfswinsten tot uitdrukking kan komen.
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Obligaties 
Het jaar 2009 is voor obligaties een periode geweest die voor een groot gedeelte in het teken stond van de 
acties die werden ondernomen om de diepgang van de recessie zoveel mogelijk te beperken. De overheden en 
centrale banken haalden alles uit de kast om de groei aan te wakkeren. De rente is in de Verenigde Staten 
verlaagd tot nul en in de Eurozone tot 1%. Ook in veel opkomende markten werd de rente verlaagd. Naast de 
renteverlagingen hebben de centrale banken allerlei onorthodoxe maatregelen genomen, variërend van enorme 
liquiditeiten aan het bankwezen tot het opkopen van staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties met als 
onderpand hypotheken. 
In de obligatiemarkt werd het sentiment ook beïnvloed door de vraag of we af zouden stevenen op een scenario 
van verhoogde inflatie of dat we terecht zouden komen in een periode van deflatie. Het inflatiegevaar zou 
moeten komen uit de enorme liquiditeiten die de centrale banken wereldwijd hebben gecreëerd. Het 
deflatiegevaar zou kunnen worden veroorzaakt door de onderbezetting in de industrie en de hoge werkloosheid. 
Het beeld van de verwachte inflatie, wat een belangrijke bron is voor de koersontwikkelingen, wisselde 
regelmatig. Tussentijdse koersfluctuaties waren hiervan het gevolg. Vanaf de zomer verhevigde zich ook de 
discussie op welke wijze het onconventionele verruimende beleid van de centrale banken zou moeten worden 
afgebouwd. De eerste renteverhogingen van minder belangrijke landen liet de markten dan ook schrikken. Wel 
werd er door de centrale banken van de Verenigde Staten en ook het Eurogebied aangekondigd dat de 
verruimende maatregelen zouden worden afgebouwd.  
Het rentebeeld in de Verenigde Staten was wat meer beweeglijk dan in het Eurogebied. De10-jaars rente in de 
VS liep in 2009 op van 2,3% tot 3,8%. De Duitse rente die als voorbeeld geldt voor het Eurogebied steeg van 
3,0% tot 3,4%. 
Bedrijfsobligaties hebben een uitstekend jaar achter de rug en konden het grote verlies uit 2008 voor een groot 
gedeelte weer goedmaken. Dit herstel werd mede ingegeven door de vraag, omdat veel beleggers de 
aandelenmarkten te risicovol vonden en bedrijfsobligaties als goed alternatief zagen. Ook de betere 
bedrijfsresultaten en schuldsaneringen waren belangrijk, het vertrouwen in bedrijfsobligaties kon hierdoor verder 
toenemen. 
 
Vooruitzichten  
Algemeen 

Ondanks de eerste signalen van herstel in de Verenigde Staten is het vooralsnog onduidelijk wanneer dit 
gepaard zal gaan met de benodigde banengroei en dalende werkloosheid. Er wordt in de Verenigde Staten een 
groei voorzien van circa 4% in 2010. Dit onder voorwaarde dat de werkloosheid inderdaad het hoogtepunt 
voorbij is en de productiviteitsgroei aanhoudt. De sterk stijgende industriële productie kan gunstig doorwerken 
in de bedrijfswinsten. 
De economische vooruitzichten zien er voor Europa steeds beter uit. Het herstel wordt getrokken door 
Duitsland en Frankrijk. De indicatoren voor het ondernemersvertrouwen en de productie wijzen op een positieve 
kentering. Ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Er wordt een voortzetting van de groei voorzien, al zal het 
herstel volgens velen vooral langzaam en geleidelijk verlopen. De groeiverwachting van 0,7% in 2010 van de 
Europese Commissie is veel lager dan het verwachte tempo in de Verenigde Staten en blijft hiermede ook ver 
achter op de gemiddelde groei. Er blijven grote verschillen tussen de landen van de EU onderling: tegenover de 
betere vooruitzichten voor Duitsland en Frankrijk staan de problemen met de overheidsfinanciën in Griekenland 
en de uit de pan rijzende werkloosheid in Spanje.  
Op grond van een recente schatting van het Centraal Planbureau voor de groei van de Nederlandse economie 
(1,5% in 2010) zal deze het komende jaar beter presteren dan de rest van de EU. 
De opkomende markten kunnen dankzij positieve demografische factoren en toenemende mondialisering ook in 
2010 weer de sterkste groeicijfers behalen. Vooral voor India, China en Indonesië zijn de vooruitzichten goed. 
De stijgende grondstoffenprijzen zijn vooral gunstig voor Rusland en Brazilië.  
 
Aandelen 
Na het slechte beursjaar van 2008 en een goed presterende beurs in het jaar 2009 is het de grote vraag wat de 
ontwikkelingen in 2010 ons zullen brengen. 
Positief lijkt de huidige waardering op de aandelenmarkten. In historisch perspectief is het niveau van de 
koersen aantrekkelijk. De grote vraag is echter in welk tempo het herstel zich zal doorzetten. Er blijft een grote 
onzekerheid of de huidige vraag stand kan houden. De overheden en consumenten zullen een stuk van de 
schuldpositie moeten wegwerken en de stimuleringsactiviteiten zullen verder moeten worden afgebouwd. De 
bedrijfsresultaten zijn sterk afhankelijk van deze ontwikkelingen.  
De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen het 
beleggingsbeleid van 2009 vooralsnog in 2010 niet te wijzigen. 
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Obligaties 
De algemene verwachting is dat de officiële rentes in de ontwikkelde economieën voorlopig op het huidige lage 
niveau blijven bewegen om zo een blijvend economisch herstel te blijven stimuleren. Het inflatiegevaar lijkt 
gezien de huidige werkloosheid, lage bezettingsgraad en trage wereldwijde economische groei heel klein. De 
vooruitzichten voor bedrijfsobligaties lijken positief. Bedrijven bouwen hun schuld af waardoor het risico wordt 
verkleind. Bij banken zien we dat de solvabiliteitseisen worden verhoogd waardoor het eigen vermogen zal 
moeten worden versterkt, wat positief uitwerkt voor de obligatiehouders.  
De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen het 
beleggingsbeleid van 2009 vooralsnog in 2010 niet te wijzigen. 
 
Valuta´s 
Grote wisselkoersschommelingen worden voor 2010 niet voorzien. De dollar kan iets aan kracht winnen omdat 
een eventueel economisch herstel eerder te zien zal zijn in de VS dan in de Eurozone.  
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Vanaf 1 januari 2010 is de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Achmea 
Beleggingsfondsen uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. 
Per 1 mei 2010 zal het vermogensbeheer van een deel van de portefeuilles van de Beleggingspool Achmea 
Obligaties Euro en Beleggingspool Achmea Aandelen Euro worden uitgevoerd door andere vermogens-
beheerders naast F&C Netherlands B.V. 
. 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Directie  
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Participaties   235.197     191.120   
           
Overige vorderingen   14     -   
           
Liquide middelen   22     143   
           
Totaal   235.233     191.263   
           
           
PASSIVA           

           
Eigen Vermogen           
Geplaatst kapitaal 12.860     12.124     
Agio 219.424     197.546     
Cumulatief resultaat 39.971 -    180.548     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 42.913     198.955 -    
   235.226     191.263   

           
Overige schulden   7     -   
           
Totaal   235.233     191.263   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Gerealiseerde waardeverandering  3.411 -    198.700     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 48.411     390.008 -    
Overige bedrijfsopbrengsten 4     73     
Totaal bedrijfsopbrengsten   45.004     191.235 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 1.941     7.479     
Overige bedrijfskosten 150     241     
Totaal bedrijfslasten   2.091     7.720   
           
Netto resultaat   42.913     198.955 -  
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ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 42.913     198.955 -    
Gerealiseerde waardeverandering 3.411     198.700 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 48.411 -    390.008     
Aankopen van beleggingen 21.821 -    60.616 -    
Verkopen van beleggingen 27.425     103.615     
Herstructurering banksaldi 6.428     -     
Mutaties vorderingen 14 -    -     
Mutaties overige schulden 7     -     
   9.938     35.352   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 10.036     53.427     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 14.641 -    47.109 -    
Uitgekeerd dividend 5.454 -    41.886 -    
   10.059 -    35.568 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   121 -    216 -  
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   143     359   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   22     143   
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Achmea Beleggingsfondsen N.V. toelichting algemeen 
 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, zoals omschreven in 
art. 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Zij is opgericht op 31 augustus 2000 en wordt verhandeld 
middels de Euronext Fund Service van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. functioneert als een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten, indien 
omstandigheden daartoe noodzaken, de inkoop van aandelen op te schorten. Een bijzondere omstandigheid, 
waardoor Achmea Beleggingsfondsen, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan opschorten, is onder andere 
dat het Fonds door de inkoop niet meer aan een of meer Fiscale Beleggingsinstelling criteria zou voldoen. 
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de Autoriteit 
Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. valt onder deze vergunning. 
De vergelijkende cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op de periode 1 januari 2008 tot en met 31 
december 2008.  
Bij deze jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. zijn toelichtingen per Subfonds opgenomen, waarin 
alle activa, passiva, opbrengsten en kosten van het betreffende Subfonds zijn verantwoord.  
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de administratie van de 
Subfondsen uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., die op haar beurt de administratieve taken heeft uitbesteed 
aan BNY Mellon S.A./N.V.. Rabo Securities voert in opdracht van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan- 
en verkooptransacties op de beurs uit. Deze transacties vinden plaats tegen marktconforme voorwaarden en 
tarieven. De kosten verbonden aan deze diensten worden in rekening gebracht aan Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V., welke deze kosten doorbelast aan de Subfondsen. 
 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit 
Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de Wft, zoals verder uitgewerk in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden 
euro´s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.  
 
Beleggingen  
Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt in vier Achmea Beleggingspools door middel van vijf Subfondsen. De 
participaties in de Achmea Beleggingspools worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde op 
balansdatum. De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, dividenden, renteopbrengsten en overige 
baten van de participaties in de Achmea Beleggingspools worden in het resultaat verantwoord als Gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde waardeverandering. 
Aan de aan- en verkoop van participaties in de Achmea Beleggingspools zijn voor Achmea Beleggingsfondsen 
N.V. kosten verbonden.  
 
Overige activa en passiva 
Onder overige activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en voor zover nodig 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Onder overige passiva opgenomen schulden worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Verwerking van plaatsing en inkoop van aandelen 
De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van aandelen ontvangen, respectievelijk betaalde bedragen 
worden geheel verwerkt in het geplaatste kapitaal en het agio van het betreffende fonds. 
 
Resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. De opbrengst uit 
beleggingen wordt bepaald door het aan het Subfonds rechtstreeks toerekenbare deel van de 
beleggingsopbrengsten uit de Achmea Beleggingspools. Kosten en vergoedingen worden, voor zover direct 
toerekenbaar, rechtstreeks ten laste van het betreffende Subfonds gebracht. Niet direct toerekenbare kosten 
worden naar rato van de omvang van het vermogen ten laste van de Subfondsen gebracht. 
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Total expense ratio 
De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het fonds over de verslagperiode te delen door de 
gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de bedragen per 31-12-
2008 x 0,5, 31-03-2009, 30-06-2009, 30-09-2009 en 31-12-2009 x 0,5 bij elkaar op te tellen en vervolgens 
te delen door het aantal waarnemingen. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. 
De uitgebreide total expense ratio is berekend door de totale kosten, inclusief de kosten uit de Achmea 
Beleggingspools, over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van het betreffende 
fonds. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld 
eigen vermogen van het fonds en is een maatstaf voor de mate van een actief of minder actief 
beleggingsbeleid. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de 
aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen 
aandelen. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage 
van het gemiddeld eigen vermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total 
expense ratio. 
 
Fiscale positie 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. kwalificeert thans als Fiscale Beleggingsinstelling, zoals bedoeld in artikel 28 
van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden is 
voldaan, het tarief van de vennootschapsbelasting 0% is. Een van de wettelijke voorwaarden is de zogenoemde 
doorstootverplichting, waarbij een deel van het resultaat volgens de wettelijke regels wordt bepaald en aan de 
aandeelhouders wordt uitgekeerd. Deze uitkering dient binnen acht maanden na afloop van het boekjaar plaats 
te vinden.  
Volledigheidshalve zij erop gewezen dat gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten zullen worden 
toegevoegd aan de herbeleggingsreserve en dientengevolge niet voor uitdeling in de vorm van dividend in 
aanmerking komen. 
 
De vier Achmea Beleggingspools waarin Achmea Beleggingsfondsen N.V. belegt, zijn besloten fondsen voor 
gemene rekening en alle activa en passiva, alsmede de resultaten van deze pools, worden rechtstreeks 
toegerekend aan de houders van de participaties, waaronder Achmea Beleggingsfondsen N.V.. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´, waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden 
aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor 
kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de 
beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het geplaatste kapitaal, betaalde 
bedragen bij inkoop eigen aandelen en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. De herstructurering van de Levob Fondsen heeft voor een deel plaats gevonden zonder 
ruil van kasmiddelen. Het deel van de herstructurering waarvoor geen ruil van kasmiddelen heeft plaats 
gevonden, is niet opgenomen.
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Achmea Beleggingsfondsen N.V. toelichting op de balans 
(in duizenden euro´s) 

 
Beleggingen 
De Subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. beleggen uitsluitend in participaties van de Achmea 
Beleggingspools. Vanaf Hoofdstuk 2.3 is per Subfonds nadere financiële informatie opgenomen over de 
Achmea Beleggingspool waarin het betreffende Subfonds belegt. 
 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 191.120  1.940.445 
Aankopen 21.821  60.616 
Toename door herstructurering 4.681  163.586 
Verkopen -27.425  -103.615 
Afname door herstructurering -  -1.678.604 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 45.000  -191.308 
Stand einde boekjaar 235.197  191.120 
 
Op 13 juni 2009 heeft er een herstructurering plaats gevonden van de Levob Fondsen. De Levob Fondsen zijn 
per deze datum geliquideerd en de deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld kosteloos in te stappen in 1 van 
de Subfondsen van Achmea Belegggingsfondsen N.V.. Als gevolg van deze liquidatie zijn de beleggingen in de 
Subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. met € 4,7 miljoen toegenomen. Voor meer informatie over de 
herstructurering verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
De verdeling van de beleggingen over de beleggingspools is als volgt: 
 2009  2008 
    
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland  62.996  44.005 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 100.369  45.027 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 64.618  96.986 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 7.214  5.102 
Totaal beleggingen 235.197  191.120 
 
De jaarrekeningen van de Beleggingspools en de op deze jaarrekening betrekking hebbende accountants-
verklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de vennootschap en 
worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
 
In de toelichting op de jaarrekening bij de Subfondsen zijn de vereiste toelichtingen inzake directe of indirecte 
beleggingen in andere beleggingsinstellingen opgenomen, zoals vermeld in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j. 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. 
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Eigen vermogen 
Het maatschappelijk kapitaal van Achmea Beleggingsfondsen N.V. bedroeg bij oprichting € 227.210,-- en 
bestond uit 227.210 aandelen van nominaal € 1,--, waarvan 227.200 gewone aandelen met stemrecht en 10 
prioriteitsaandelen. Het maatschappelijk kapitaal is in verband met de herstructurering conform statuten 
ingetrokken en bedroeg per 31 december 2009 € 60.000.000,--. Dit kapitaal bestond uit 59.999.990 gewone 
aandelen van nominaal € 1,-- en 10 prioriteitsaandelen van nominaal € 1,--. De prioriteitsaandelen zijn bij de 
oprichting geplaatst en staan op naam van Achmea Holding N.V. te Utrecht. 
Per 31 december 2009 zijn 19.694.261 gewone aandelen geplaatst, waarvan 12.859.537 aandelen bij derden, 
terwijl 6.875.824 aandelen door Achmea Beleggingsfondsen N.V. zijn ingekocht. Per 31 december 2009 zijn 
van 5 series gewone aandelen geplaatst.  
 

De vennootschap is een open-end beleggingsinstelling, waarvan de aandelen op verzoek van de aandeelhouders 
door de beleggingsmaatschappij vrij ingekocht en verkocht kunnen worden.  
 

Geplaatst kapitaal 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 12.859.537 aandelen. Het verloop gedurende het boekjaar is als 
volgt: 
 2009  2008 
    

Stand begin boekjaar 12.124  97.501 
Geplaatst gedurende het boekjaar -  229 
Heruitgifte van ingenomen aandelen 754  2.881 
Toename door herstructurering  695  7.464 
Ingenomen gedurende het boekjaar -713  -2.411 
Afname door herstructurering -  -93.540 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 12.860  12.124 
 

Agio 
Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    

Stand begin boekjaar 197.546  1.620.869 
Ontvangen bij plaatsing -  3.848 
Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen 9.282  46.469 
Toename door herstructurering Levob Fondsen 10.414  - 
Toename door herstructurering 2008 16.110  156.373 
Betaald bij inname -13.928  -44.698 
Afname door herstructurering -  -1.585.315 
Stand einde boekjaar 219.424  197.546 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    

Stand begin boekjaar 180.548  114.790 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -198.955  107.644 
Afname door herstructurering 2008 -16.110  - 
Uitgekeerd dividend -5.454  -41.886 
Stand einde boekjaar -39.971  180.548 
 
Op 13 juni 2009 heeft er een herstructurering plaats gevonden van de Levob Fondsen. De Levob Fondsen zijn 
per deze datum geliquideerd en de deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld kosteloos in te stappen in één 
van de Subfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. Als gevolg van deze liquidatie is het eigen 
vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. met € 11,1 miljoen toegenomen. Voor meer informatie over 
de herstructurering verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 

In verband met de in 2008 doorgevoerde herstructurering van Achmea Beleggingsfondsen N.V. waarbij een 
aantal bancaire fondsen is verdwenen is op transitiedatum het volledige kapitaal van deze verdwijnende 
fondsen overgegaan naar de verkrijgende fondsen. Als gevolg van het administratieve proces zijn hierbij echter 
tegenovergestelde bedragen op zowel Agio als Cumulatief resultaat blijven staan en maken uit dien hoofde deel 
uit van de beginsaldi van de genoemde rekeningen. Gegeven het feit dat de verdwijnende bancaire fondsen 
geen deel meer uitmaken van Achmea Beleggingsfondsen N.V., zijn de saldi op deze rekeningen vervolgens 
tegengeboekt. 
 
De voorgestelde winstbestemming is vermeld onder ‘Overige gegevens’.
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering  
Dit betreft de gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering van de participaties van de Achmea 
Beleggingspools waarin wordt belegd. In dit jaarverslag is bij de Subfondsen nadere financiële informatie over 
de Achmea Beleggingspools opgenomen. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactievergoedingen en rente opbrengsten uit rekening-
courant. 
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding variërend tussen 0,865% en 1,07% (t/m 13 juni 2008 tussen 0,55% en 1,50%, 
vanaf 13 juni 2008 tussen 0,865% en 1,07%) van het gemiddeld uitstaand vermogen per fonds. Deze 
vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in rekening gebracht voor het beheer van de 
beleggingsfondsen. Deze post wordt maandelijks afgerekend. 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Accountantskosten:  Onderzoek van de jaarrekening 35  34 
Kosten toezicht AFM/DNB 9  104 
Noteringkosten 36  38 
Diverse bedrijfskosten 70  65 
Totaal overige bedrijfskosten 150  241 
 
Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies, contributie Dufas en advertentiekosten.  
De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de beleggingspools als overige 
bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en 
niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V..  
 
Gelieerde partijen  
In gevolge artikel 124 lid 1 van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (Bgfo) worden Achmea 
Holding N.V. en de groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep, alsmede de Stichting Achmea 
Beleggersgiro, aangemerkt als gelieerde partijen van de beheerder en/of Achmea Beleggingsfondsen N.V. en 
dienen op grond hiervan de in het Bgfo genoemde transacties met deze partijen te worden vermeld. Ook Rabo 
Securities wordt aangemerkt als gelieerde partij. Van Gelieerde partijen is sprake wanneer een partij 
beleidsbepalende invloed kan uitoefenen in een andere partij, danwel invloed van betekenis kan uitoefenen op 
het zakelijk en financieel beleid van de andere partij. Via de hiervoor genoemde partijen hebben in 2009 geen 
transacties plaatsgevonden met betrekking tot effecten, treasury, derivaten, bewaring van effecten, uitlenen 
van effecten en het voeren van administraties, zoals bedoeld in het Bgfo. Rabo Securities treedt op als fund 
agent en is de aangesloten member bij Euronext Amsterdam by NYSE Euronext om aandelen te plaatsen of op 
te nemen voor beleggers die deelnemen via de Euronext Fund Service. De aan Rabo Securities betaalde 
vergoedingen zijn marktconform. 
 
De door het fonds aan de beheerder betaalde vergoeding is marktconform. Uit de beheervergoeding worden 
onder andere de kosten betaald voor diensten die groepsmaatschappijen van de Eureko/Achmea Groep aan de 
beheerder verlenen, zoals personeelsdiensten, facilitaire zaken en IT, een en ander op basis van marktconforme 
tarieven of beloningen.  
Gedurende 2009 heeft Achmea Beleggingsfondsen N.V. doorlopend aandelen uitgegeven aan – en/of ingekocht 
van de Stichting Achmea Beleggersgiro, welke uitgifte of inkoop plaatsvindt op basis van de daarvoor geldende 
voorwaarden, zoals vermeld in het prospectus van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. Per 31 december 2009 
bedroeg het belang van de Stichting Achmea Beleggersgiro in Achmea Beleggingsfondsen N.V. 12.453.558 
gewone aandelen. Per 31 december 2009 heeft Achmea Holding N.V. 10 prioriteitsaandelen. 
 
Kerncijfers 
Er is per Subfonds een overzicht met kerncijfers opgenomen. 
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Personeel en bezoldiging 
De vennootschap heeft geen werknemers in dienst. De leden en oud leden van de directie van Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. hebben geen bezoldiging ten laste van de vennootschap ontvangen. 
 
Voor de verantwoording per Subfonds wordt verwezen naar de toelichtingen bij deze jaarrekening. 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Directie 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. overige gegevens 
 
Statutaire winstbestemming 
Zoals opgenomen in de statuten onder art. 24 (samengevat): Uit de winst, die in enig boekjaar is behaald, 
wordt allereerst, zo mogelijk, op de prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd gelijk aan vijf procent (5%) van 
hun nominale bedrag. Op de prioriteitsaandelen zal geen verdere uitkering geschieden. 
Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt per Fonds vastgesteld het bedrag dat aan 
inkomsten is behaald, zulks na aftrek van de kosten en belastingen. De directie bepaalt per Fonds welk gedeelte 
van het in de vorige zin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het desbetreffende Fonds aangehouden 
reserverekening. Hetgeen na de in de vorige zin bedoelde toevoeging resteert, staat aan de Algemene 
Vergadering ter beschikking, met dien verstande dat dividenduitkeringen uitsluitend kunnen plaatsvinden 
overeenkomstig de per Fonds door de directie opgemaakte voorstellen. 
 
Voorgestelde winstbestemming 
De directie stelt voor uit de onverdeelde winst het dividend uit te keren van 5% op de 10 prioriteitsaandelen 
conform de hierboven vermelde statuten. Voorts stelt de directie voor om van daadwerkelijke uitkering af te 
zien, aangezien de omvang van de uitkering niet in enige redelijke verhouding staat tot de administratieve 
belasting die met het verrichten van de uitkering gepaard gaat. 
 
Dividendvoorstel  
Aan de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld over het afgelopen 
boekjaar van het betreffende Subfonds de volgende dividenden in contanten uit te keren: 
 
Fonds Dividend  Datum ex- Betaal- 

(in duizenden euro´s) dividend datum 

    
Achmea Nederland Aandelenfonds  1.316 12-04-2010 26-04-2010 
Achmea Eurolanden Aandelenfonds  265 12-04-2010 26-04-2010 
Achmea Wereld Aandelenfonds  - 12-04-2010 26-04-2010 
Achmea Eurolanden Obligatiefonds  2.387 12-04-2010 26-04-2010 
Achmea Eurolanden Mixfonds  2.026 12-04-2010 26-04-2010 
    
 
Bijzondere zeggenschapsrechten 
Deze betreffen het recht van de houders van prioriteitsaandelen inzake de bindende voordracht tot benoeming 
van de directie, alsmede het recht dat besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de 
vennootschap uitsluitend kunnen worden genomen op voorstel van de prioriteit.  
De prioriteitsaandelen worden gehouden door Achmea Holding N.V. statutair gevestigd te Utrecht. 
 
Persoonlijke belangen directie 
De directie had op 1 januari 2009 en 31 december 2009 geen persoonlijk belang in de beleggingen van 
Achmea Beleggingsfondsen N.V.. 
 
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen 
voorgedaan. 
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 Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Achmea Beleggingsfondsen N.V.  
 
ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Achmea Beleggingsfondsen N.V. te Amsterdam 
bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting 
gecontroleerd.  
 
Verantwoordelijkheid van de directie 
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het 
financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern 
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het 
kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen 
die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht 
te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en 
uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat 
een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie van de vennootschap heeft gemaakt, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 
 
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 
BW. 
 
Utrecht, 24 maart 2010  
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V. 
W.L.L. Paulissen RA 
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Verslag van de directie 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Nederland Aandelenfonds over het boekjaar 2009. Het 
betreft een Subfonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. In dit verslag is alleen specifieke informatie 
opgenomen van het Subfonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. 

 
Beleggingsbeleid 
Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt uitsluitend in Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Voor 
nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea 
Aandelen Nederland verwijzen wij u naar de informatie over de Beleggingspool verderop in dit hoofdstuk.  
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 63,0 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 12,86 wat ten opzichte van 31 december 
2008 een rendement van 39,29% betekent. De vergelijkbare benchmark van het fonds heeft over dezelfde 
periode een rendement van 36,35% gerealiseerd.  
Op 13 juni 2009 is het Levob AEX+ Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Nederland Aandelenfonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de 
beleggingen in het Achmea Nederland Aandelenfonds met € 0,8 miljoen toegenomen en is het eigen vermogen 
van het Achmea Nederland Aandelenfonds met € 0,8 miljoen toegenomen. Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 
goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties 
beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader 
ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van 
de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de 
risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden 
continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien 
noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen 
beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie.  
Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in de markt om zodoende te anticiperen 
op toekomstige trends in de markt. Dit is tot uitdrukking gekomen bij de keuzes van fondsen en sectoren 
waarbij onderzocht is welke bedrijven en bedrijfstakken een kansrijke positie hebben bij de te verwachte 
omgevingsfactoren zoals de groei van de economie, inflatie, werkloosheid, politieke stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt. 
 
Concentratierisico  
Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of 
combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van 
de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. een 
belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een 
belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde 
gebeurtenissen die de financiele instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de 
beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. 
Om het concentratie risico voor Nederlandse aandelen te beperken is een gedeelte van de portefeuille belegd in 
aandelen van ondernemingen met een beursnotering in de Eurozone. Daarnaast is een gedeelte van de 
portefeuille belegd in kleinere bedrijven die geen onderdeel uitmaken van de AEX.
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Valutakoersrisico  
De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door valutakoers-
schommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van direct 
valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta zijn 
genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een 
negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect 
valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten 
(deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Nederlandse aandelen is er geen sprake geweest van direct 
valutarisico omdat de instrumenten waarin wordt belegd noteren in euro’s. Bij de selectie van de individuele 
aandelen werd rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de bedrijven. Het valutarisico uit 
bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek naar de meest aantrekkelijke fondsen van de bedrijven. 
 
Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten 
van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico 
werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de 
keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is 
vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking) kan worden 
ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking error is er ook gewerkt met maximale afwijking 
ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, verdeling overheid en credits, sectoren, rating, 
bedrijven, looptijden etc. 
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken 
van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door nauwelijks te 
beleggen in niet- liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan ook niet 
voorgekomen.  
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 
strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. Daarbij 
zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het 
risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.  
 
Risico van in- of uitlenen van effecten  
Het inlenen van stukken vindt in principe niet plaats. Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt in 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Binnen deze pool waarin het beleggingsfonds belegt kunnen de 
stukken eventueel voor 100% worden uitgeleend. Hierbij bestaat het risico dat de inlener niet kan voldoen aan 
zijn verplichting tot teruggave van de geleende effecten. Dit risico wordt beperkt door effecten uitsluitend uit te 
lenen met onderpand in de vorm van effecten en/of liquiditeiten. Het risico van het uitlenen van effecten is door 
een selectief beleid van tegenpartijen en het vragen van zekerheden beperkt. Daarbij wordt het uitlenen van 
stukken uitsluitend toegestaan aan vooraf geselecteerde partijen. Het ontvangen onderpand in de vorm van 
liquiditeiten wordt uitgezet in een goed gespreid depositofonds, waarbinnen belegd wordt in instellingen met 
een hoge rating. De gemiddelde rating van deze beleggingen ligt boven AA. Door deze gehanteerde 
ratingmaatstaf is het risico dat een instelling die geld heeft geleend binnen het depositofonds niet aan zijn 
verplichting tot terugbetaling kan voldoen beperkt. De uitleenactiviteiten worden verzorgd door zorgvuldig 
gekozen derden.  
Aan het uitlenen van effecten zijn operationele risico’s verbonden, zoals onder andere een tijdige “marking to 
market” (het - dagelijks - bepalen van de minimaal aan te houden zekerheden ten opzichte van de uitgeleende 
effecten). De operationele risico’s van de uitleenactiviteiten zijn beperkt en in voorkomende gevallen kunnen 
deze worden afgewenteld op de partij die de uitleenactiviteiten verricht.  
Dit risico werd het afgelopen jaar beperkt door effecten uitsluitend uit te lenen met onderpand en aan vooraf 
geselecteerde partijen. Door het terugkerende vertrouwen in de markt waren de risico’s beperkt. Het risico 
werd verder teruggebracht door liquiditeiten niet meer te accepteren als onderpand. Het risico van het 
herbeleggen van deze liquiditeiten was hierdoor niet meer van toepassing.
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Beleggingsresultaat  
Het Achmea Nederland Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland in aandelen 
van ondernemingen die genoteerd zijn aan de Amsterdamse effectenbeurs. Ook kan er voor een klein gedeelte 
worden belegd in ondernemingen die genoteerd zijn aan de beurzen in de Eurolanden.  
 
Het Achmea Nederland Aandelenfonds heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 17.646 (2008: € -98.656). 
Het Fonds behaalde het afgelopen jaar met een koersstijging van bijna 40% in absolute zin een goed resultaat.  
Het herstel op de Amsterdamse effectenbeurs werd geleid door de meer cyclische aandelen waaronder 
Randstad, Fugro, DSM, ASML en Arcelor Mittal. De achterblijvers waren de meer defensieve aandelen zoals 
Reed Elsevier, Ahold en Wolters Kluwer.  
Het Fonds had een onderwogen positie ten opzichte van de vergelijkbare benchmark in Arcelor Mittal, ASML, 
Randstad en het sterk presterende ING. Deze onderwegingen hadden een negatief effect op de performance ten 
opzichte van de benchmark. Dit negatieve effect werd gecompenseerd door de posities die waren ingenomen in 
de smallcap bedrijven Unit4 Agresso en ASMI International. Ook de beleggingen in DSM, Fugro en Unilever 
droegen positief bij aan de performance ten opzichte van de benchmark.  
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Directie  
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
 
Hieronder de kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten 
over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  63.007 44.036 1.031.085 
Aantal uitstaande aandelen  4.900.647 4.616.400 52.808.750 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 12,86 9,54 19,52 
Beurskoers per aandeel  12,87 9,58 19,46 
Total expense ratio  1,08% 0,90% 0,76% 
Uitgebreide total expense ratio  1,26% 1,08% 0,97% 
 

1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 
van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  

 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst. 
 
 
  2009 2008 2007 2006 2005 

Beleggingsresultaat: 1) 39,29% -49,69% 7,03% 14,81% 29,50% 
Waarvan uit  inkomsten  0,00% 0,06% 0,01% 0,01% 0,03% 
 waardeverandering  40,49% -45,24% 7,81% 15,62% 30,34% 
 kosten  -1,20% -4,51% -0,79% -0,82% -0,87% 
Benchmark AEX  36,35% -52,32% 4,12% 13,41% 25,48% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking op 

de periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
AEX  : Amsterdam Exchanges Price Index 
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ACHMEA NEDERLAND AANDELENFONDS 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen            
Participaties   62.996     44.005   

           
Overige vorderingen   4     -   

           
Liquide middelen   7     31   
           
Totaal   63.007     44.036   
           
           
PASSIVA           

           
Eigen Vermogen           
Geplaatst kapitaal 4.901     4.616     
Agio 52.422     49.992     
Cumulatief resultaat 11.962 -    88.084     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 17.646     98.656 -    
   63.007     44.036   

           
Totaal   63.007     44.036   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Gerealiseerde waardeverandering 2.577 -    116.410     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 20.760     211.597 -    
Overige bedrijfsopbrengsten 1     50     
Totaal bedrijfsopbrengsten   18.184     95.137 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 505     3.396     
Overige bedrijfskosten 33     123     
Totaal bedrijfslasten   538     3.519   
           
Netto resultaat   17.646     98.656 -  
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ACHMEA NEDERLAND AANDELENFONDS 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 17.646     98.656 -    
Gerealiseerde waardeverandering 2.577     116.410 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 20.760 -    211.597     
Aankopen van beleggingen 3.835 -    32.271 -    
Verkopen van beleggingen 3.848     40.200     
Herstructurering banksaldi 32     218     
Mutaties vorderingen 4 -    -     
   496 -    4.678   

           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 3.264     31.870     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 1.402 -    10.130 -    
Uitgekeerd dividend 1.390 -    26.530 -    
   472     4.790 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   24 -    112 -  
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   31     143   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   7     31   
           

           
 
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in 
hoofdstuk 2.3. 
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Achmea Nederland Aandelenfonds toelichting op de balans 
 
Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals 
opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
Beleggingen 
Achmea Nederland Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen 
Nederland. Per 31 december 2009 heeft het Achmea Nederland Aandelenfonds een belang van 4,70% (2008: 
5,51%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland.  
 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:  
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 44.005  1.030.942 
Aankopen 3.835  32.271 
Toename door herstructurering 821  28.985 
Verkopen -3.848  -40.200 
Afname door herstructurering -  -912.806 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 18.183  -95.187 
Stand einde boekjaar 62.996  44.005 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob AEX+ Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Nederland Aandelenfonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de 
beleggingen in het Achmea Nederland Aandelenfonds met € 0,8 miljoen toegenomen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Achmea Nederland Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, welke het actieve 
beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 52,82% (2008: 54,84%). 
Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in 
het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is 
opgenomen bij “Informatie over de beleggingspool”.  
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. 
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Eigen vermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 4.900.647 aandelen van nominaal € 1,--.  
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 4.616  52.809 
Geplaatst gedurende het boekjaar -  143 
Heruitgifte van ingenomen aandelen 334  1.746 
Toename door herstructurering 83  1.677 
Ingenomen gedurende het boekjaar -132  -589 
Afname door herstructurering -  -51.170 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 4.901  4.616 
 
Agio 
Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 49.992  863.662 
Ontvangen bij plaatsing -  2.410 
Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen 2.930  27.571 
Toename door herstructurering 770  27.526 
Betaald bij inname -1.270  -9.541 
Afname door herstructurering -  -861.636 
Stand einde boekjaar 52.422  49.992 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 88.084  43.772 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -98.656  70.842 
Uitgekeerd dividend -1.390  -26.530 
Stand einde boekjaar -11.962  88.084 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob AEX+ Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Nederland Aandelenfonds. Als gevolg van deze liquidatie is het eigen 
vermogen van het Achmea Nederland Aandelenfonds met € 0,9 miljoen toegenomen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  63.007 44.036 1.031.085 
Aantal uitstaande aandelen  4.900.647 4.616.400 52.808.750 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 12,86 9,54 19,52 

 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
 
Dividendvoorstel  
Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 2.3, de financiele gegevens Achmea Beleggingsfondsen 
N.V. 
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 
Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland waarin 
wordt belegd. In dit hoofdstuk is nadere financiële informatie over deze Beleggingspool Achmea Aandelen 
Nederland opgenomen.  
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactievergoedingen en rente opbrengsten uit rekening-
courant. 
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 1,03% (t/m 13 juni 2008 0,75%, vanaf 13 juni 2008 1,03%) van het 
gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in 
rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend. 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Accountantskosten 8  17 
Kosten toezicht AFM/DNB 1  52 
Noteringkosten 8  20 
Diverse bedrijfskosten 16  34 
Totaal overige bedrijfskosten 33  123 
 
Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies, contributie Dufas en advertentiekosten. 
 
De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de beleggingspools als overige 
bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en 
niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V..  
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 1,08% (2008: 0,90%) en de uitgebreide total expense ratio 1,26% 
(2008: 1,08%). 
Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 Werkelijke 

kosten 
Kosten volgens 

prospectus 
   
Beheerloon 1,02% 1,03% 
Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 0,17% 0,17% 
Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 0,07% variabel 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer van de Subfondsen uitbesteed aan F&C 
Netherlands B.V. De kosten ten aanzien van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in 
rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland. Deze kosten bedragen 0,17% (2008: 
0,17%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening 
van de beleggingspool. 
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Informatie over de Beleggingspool 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 
Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j.  
 
Algemeen 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een 
besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het 
verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot 
eerstgenoemde datum.  
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is de Stichting Bewaarder 
Achmea Beleggingspools (kvk 34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de 
Molenwerf 2-8, 1014 AG. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd 
door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland en de op deze jaarrekening betrekking 
hebbende accountantsverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van 
de vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
 
Beleggingsbeleid 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beurs 
genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een 
beursnotering in de eurozone. Het concentratierisico is hierdoor kleiner dan wanneer volledig in aandelen van 
aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen wordt belegd. Het marktrisico wijzigt echter niet. Bij de 
samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende 
sectoren, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen 
vindt met name plaats op basis van de fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en 
financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure 
technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te 
bereiken ten opzichte van de benchmark: de AEX Index-Price Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een 
actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als 
vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan.  
 
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over een 
eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de 
macro-economie en de invloeden daarvan op de Nederlandse aandelenmarkt. 
 
Beleggingsresultaat 
Het vermogen van de Belegggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 1.342 miljoen. De 
netto vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 6.079,87 wat ten opzichte van 31 
december 2008 een rendement van 40,94% betekent. 



 

 Achmea Beleggingsfondsen N.V.  31  

KERNCIJFERS 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  1.341.622 798.373 1.493.340 
Aantal uitstaande participaties  220.666,4964       185.069,2708  175.556,0405 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.079,87 4.313,91 8.506,34 
Total expense ratio  0,18% 0,18% 0,21% 
Turnover ratio  52,82% 54,84% 79,85% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
 
 
Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
ACTIVA           
Beleggingen   1.348.910     788.008   
Vorderingen   8.152     44.645   
Totaal   1.357.062     832.653   
           
           
PASSIVA           
Fondsvermogen   1.341.622     798.373   
Kortlopende schulden   15.440     34.280   
Totaal   1.357.062     832.653   
 
 
 
Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
Opbrengsten beleggingen 38.881     59.671     
Gerealiseerde waardeverandering 119.711 -    181.020 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 456.579        607.355 -    
Totaal opbrengst   375.749     728.704 -  
           
Beheerloon 1.658     2.065     
Overige bedrijfskosten 74     95     
Totaal bedrijfslasten   1.732     2.160   
           
Totaal beleggingsresultaat    374.017     730.864 -  
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Verdeling per sector 31-12-2009

 
Verloop van de beleggingen 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 788.008  1.435.515 
Aankopen 448.702        475.478  
Verkopen -224.668        -334.610 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 336.868  -788.375 
Stand einde boekjaar 1.348.910  788.008 
 
 
Beleggingenspecificatie 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    
Energie 183.020  197.096 
Basisindustrie 223.174  104.816 
Kapitaalgoederen 41.868  4.173 
Consumptiegoederen 234.165  73.391 
Duurzame consumptiegoederen 122.339  69.245 
Telecommunicatie 85.487  75.408 
Zakelijke dienstverlening 105.775  95.921 
Handel 74.297  28.550 
Bank- en verzekeringswezen 127.836  62.905 
Farmacie 33.420  25.705 
Overige 117.529  50.798 
 1.348.910  788.008 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea 
Aandelen Nederland. 
 
In de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkte mogelijkheid tot spreiding. Hierdoor loopt de 
Beleggingspool een concentratierisico ten aanzien van de volgende beleggingen groter dan 5% van de 
portefeuille: 
     
Fonds: 2009 2008 
Unilever Nv Cva 15,44% 9,31% 
Royal Dutch Shell 12,02% 23,18% 
Arcelormittal 9,83% 6,59% 
Kon Philips Electronics 7,92% 8,04% 
Kon Kpn Nv 6,34% 9,57% 
Akzo Nobel 5,84% 4,81% 
Ahold Nv 5,51% 3,62% 

Verdeling per sector 31-12-2008Energie
Basisindustrie
Kapitaalgoederen
Consumptiegoederen
Duurzame consumptiegoederen
Telecommunicatie
Zakelijke dienstverlening
Handel
Bank- en verzekeringswezen
Farmacie
Overige
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Financiële gegevens Achmea Eurolanden Aandelenfonds 
2009 
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Verslag van de directie 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Eurolanden Aandelenfonds over het boekjaar 2009. Het 
betreft een Subfonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. In dit verslag is alleen specifieke informatie 
opgenomen van het Subfonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt uitsluitend in Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Voor 
nadere informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea 
Aandelen Euro verwijzen wij u naar de paragraaf Informatie over de Beleggingspool verderop in dit hoofdstuk.  
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 31,6 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 15,55 wat ten opzichte van 31 december 
2008 een rendement van 29,69% betekent. De vergelijkbare benchmark van het fonds heeft over dezelfde 
periode een rendement van 28,81% gerealiseerd. 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uropees Aandelen Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid 
gesteld kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Aandelenfonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de 
beleggingen in het Achmea Eurolanden Aandelenfonds met € 24 duizend toegenomen, de liquiditeiten met  
€ 4,6 miljoen is toegenomen en is het eigen vermogen van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds met € 4,6 
miljoen toegenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 
goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties 
beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader 
ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van 
de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de 
risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden 
continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien 
noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen 
beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in 
de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot uitdrukking gekomen bij de 
keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en bedrijfstakken een kansrijke positie 
hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals de groei van de economie, inflatie, werkloosheid, politieke 
stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt.    
 
Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten 
van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico 
werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de 
keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is 
vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking) kan worden 
ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking error is er ook gewerkt met maximale afwijking 
ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, verdeling overheid en credits, sectoren, rating, 
bedrijven, looptijden etc.
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Concentratierisico  
Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of 
combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van 
de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. een 
belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een 
belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde 
gebeurtenissen die de financiele instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de 
beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Dit risico werd zo veel 
mogelijk beperkt, afhankelijk van het beleggingsbeleid en de mogelijkheden van de beleggingsmarkt, door te 
streven naar een zo breed mogelijke spreiding over de regio’s, landen, sectoren en bedrijven.  
 
Valutakoersrisico  
De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door 
valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van 
direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta 
zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een 
negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect 
valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten 
(deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Euro aandelen is er geen sprake geweest van direct valutarisico omdat 
de instrumenten waarin wordt belegd noteren in euro’s.  
Bij de selectie van de individuele aandelen werd rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de 
bedrijven. Het valutarisico uit bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek naar de meest aantrekkelijke 
fondsen van de bedrijven.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken 
van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door nauwelijks te 
beleggen in niet- liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan ook niet 
voorgekomen. 
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 
strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. Daarbij 
zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het 
risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.  
 
Beleggingsresultaat  
Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro in aandelen van 
ondernemingen die genoteerd zijn aan de beurzen in de Eurolanden. 
 
Het Achmea Eurolanden Aandelenfonds heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 6.883 (2008: € -23.901). 
Het absolute resultaat, met een koersstijging van bijna 30%, was het afgelopen boekjaar goed. De resultaten 
waren beter dan de vergelijkbare benchmark.  
Het jaar 2009 kende twee verschillende gezichten. De periode tot maart werd gekenmerkt door angst voor 
verdere afschrijvingen bij banken en de zorg over het financiële systeem. Na half maart was er een duidelijke 
kentering te zien in de koersontwikkelingen van aandelen waarbij de meer cyclische bedrijven het uitstekend 
deden. De voorkeur voor defensieve sectoren zoals media en pharma had een negatief effect op de relatieve 
performance. De aandelenselectie compenseerde dit meer dan volledig. De keuze voor een relatief zware 
weging in het bedrijf C&C (producent van cider) droeg positief bij aan het resultaat. Ook de overwogen positie 
in BNP Paribas had een belangrijk aandeel in het resultaat van het Fonds. Daarnaast pakte de beleggingen in het 
bedrijf OHL - Obrascon Huarte Lain (o.a. exploitant van tolwegen) goed uit.  
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Directie  
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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Hieronder de kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten 
over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  31.570 19.624 83.842 
Aantal uitstaande aandelen  2.030.544 1.600.200 3.643.550 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,55 12,26 23,01 
Beurskoers per aandeel  15,54 12,29 23,04 
Total expense ratio  1,10% 0,90% 0,77% 
Uitgebreide total expense ratio  1,28% 1,11% 0,99% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst. 
 
 
  2009 2008 2007 2006 2005 

Beleggingsresultaat: 1) 29,69% -46,71% 8,19% 18,88% 26,97% 
Waarvan uit  inkomsten  0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,04% 
 waardeverandering  30,86% -45,07% 8,98% 19,71% 27,79% 
 kosten  -1,17% -1,65% -0,80% -0,84% -0,86% 
Benchmark FT Euro  28,81% -43,97% 8,72% 23,40% 25,90% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking op 

de periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
FT Euro  : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc (Total Return) 
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ACHMEA EUROLANDEN AANDELENFONDS 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen            
Participaties   31.571     19.602   

           
Overige vorderingen   2     -   

           
Liquide middelen   4     22   
           
Totaal   31.577     19.624   
           
           
PASSIVA           

           
Eigen Vermogen           
Geplaatst kapitaal 2.031     1.600     
Agio 32.853     27.803     
Cumulatief resultaat 10.197 -    14.122     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 6.883     23.901 -    
   31.570     19.624   

           
Overige schulden   7     -   

           
Totaal   31.577     19.624   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Gerealiseerde waardeverandering 563 -    4.240     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 7.717     27.759 -    
Overige bedrijfsopbrengsten 1     2     
Totaal bedrijfsopbrengsten   7.155     23.517 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 246     377     
Overige bedrijfskosten 26     7     
Totaal bedrijfslasten   272     384   
           
Netto resultaat   6.883     23.901 -  
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ACHMEA EUROLANDEN AANDELENFONDS 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 6.883     23.901 -    
Gerealiseerde waardeverandering 563     4.240 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 7.717 -    27.759     
Aankopen van beleggingen 6.220 -    1.967 -    
Verkopen van beleggingen 1.429     3.334     
Herstructurering banksaldi 4.555     14     
Mutaties vorderingen 2 -    -     
Mutaties overige schulden 7     -     
   502 -    999   

           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 1.655     1.967     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 753 -    2.959 -    
Uitgekeerd dividend 418 -    0     
   484     992 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   18 -    7   
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   22     15   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   4     22   
           

           
 
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in 
hoofdstuk 2.3. 
 



 

 Achmea Beleggingsfondsen N.V.  39  

Achmea Eurolanden Aandelenfonds toelichting op de balans 
 
Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals 
opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
Beleggingen 
Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen 
Euro. Per 31 december 2009 heeft het Achmea Eurolanden Aandelenfonds een belang van 19,30% (2008: 
20,59%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro.  
 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:  
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 19.602  83.827 
Aankopen 6.220  1.967 
Toename door herstructurering 24  15.995 
Verkopen -1.429  -3.334 
Afname door herstructurering -  -55.334 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 7.154  -23.519 
Stand einde boekjaar 31.571  19.602 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uropees Aandelen Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid 
gesteld kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Aandelenfonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de 
beleggingen in het Achmea Eurolanden Aandelenfonds met € 24 duizend toegenomen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Achmea Eurolanden Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, welke het actieve 
beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 114,86% (2008: 107,04%). 
Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in 
het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is 
opgenomen bij “Informatie over de beleggingspool”.  
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. 
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Eigen vermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 2.030.544 aandelen van nominaal € 1,--.  
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 1.600  3.644 
Heruitgifte van ingenomen aandelen 134  120 
Toename door herstructurering 354  840 
Ingenomen gedurende het boekjaar -57  -159 
Afname door herstructurering -  -2.845 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 2.031  1.600 
 
Agio 
Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 27.803  66.076 
Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen 1.521  1.847 
Toename door herstructurering 4.225  15.169 
Betaald bij inname -696  -2.800 
Afname door herstructurering -  -52.489 
Stand einde boekjaar 32.853  27.803 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 14.122  7.414 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -23.901  6.708 
Uitgekeerd dividend -418  - 
Stand einde boekjaar -10.197  14.122 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uropees Aandelen Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid 
gesteld kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Aandelenfonds. Als gevolg van deze liquidatie is het 
eigen vermogen van het Achmea Eurolanden Aandelenfonds met € 4,6 miljoen toegenomen. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  31.570 19.624 83.842 
Aantal uitstaande aandelen  2.030.544 1.600.200 3.643.550 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 15,55 12,26 23,01 

 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
Dividendvoorstel  
Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 2.3, de financiele gegevens Achmea Beleggingsfondsen 
N.V. 
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 
Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro waarin wordt 
belegd. In dit hoofdstuk is nadere financiële informatie over deze Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
opgenomen. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactievergoedingen en rente opbrengsten uit rekening-
courant. 
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 1,03% (t/m 13 juni 2008 0,75%, vanaf 13 juni 2008 1,03%) van het 
gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in 
rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend. 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Accountantskosten 7  1 
Kosten toezicht AFM/DNB 0  3 
Noteringkosten 7  1 
Diverse bedrijfskosten 12  2 
Totaal overige bedrijfskosten 26  7 
 
Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies, contributie Dufas en advertentiekosten. 
 
De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de beleggingspools als overige 
bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en 
niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V..  
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 1,10% (2008: 0,90%) en de uitgebreide total expense ratio 1,28% 
(2008: 1,11%). 
Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 Werkelijke 

kosten 
Kosten volgens 

prospectus 
   
Beheerloon 1,00% 1,03% 
Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,16% 0,17% 
Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,12% variabel 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer van de Subfondsen uitbesteed aan F&C 
Netherlands B.V. De kosten ten aanzien van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in 
rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Deze kosten bedragen 0,17% (2008: 0,17%) van 
het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de 
beleggingspool. 
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Informatie over de Beleggingspool 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j.  
 
Algemeen 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten 
fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, 
houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, zoals deze van kracht waren van 31 
augustus 2000 tot eerstgenoemde datum.  
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is de Stichting Bewaarder Achmea 
Beleggingspools (kvk 34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-
8, 1014 AG. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende 
accountantsverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de 
vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
 
Beleggingsbeleid 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 
beursnotering in de eurozone. De samenstelling van de portefeuille wordt gedomineerd door de sectorkeuze. 
Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij duidelijke 
accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis 
van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van 
het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de 
Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de 
benchmark: de FTSE World Eurobloc Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid 
voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde 
resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan.  
 
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over een 
eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de 
macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten in de eurozone.  
 
Beleggingsresultaat 
Het vermogen van de Belegggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 164 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 6.906,77 wat ten opzichte van 31 
december 2008 een rendement van 31,07% betekent. 
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KERNCIJFERS 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  163.585 95.215 173.999 
Aantal uitstaande participaties  23.684,7294 18.069,2782 17.762,2837 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.906,77 5.269,44 9.795,98 
Total expense ratio  0,18% 0,21% 0,22% 
Turnover ratio  114,86% 107,04% 105,97% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
 
Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
ACTIVA           
Beleggingen   162.039     94.263   
Vorderingen   1.214     1.645   
Liquide middelen   396     -   
Totaal   163.649     95.908   
           
           
PASSIVA           
Fondsvermogen   163.585     95.215   
Kortlopende schulden   64     693   
Totaal   163.649     95.908   
 
 
Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
Opbrengsten beleggingen 4.365     5.545     
Gerealiseerde waardeverandering 19.958 -    23.059 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 51.807     60.949 -    
Totaal opbrengst   36.214     78.463 -  
           
Beheerloon 217     228     
Overige bedrijfskosten 24     48     
Totaal bedrijfslasten   241     276   
           
Totaal beleggingsresultaat    35.973     78.739 -  
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Verdeling per sector 31-12-2009

Verloop van de beleggingen 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 94.263  172.285 
Aankopen 121.241        82.516  
Verkopen -85.314        -76.530 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 31.849  -84.008 
Stand einde boekjaar 162.039  94.263 
 
 
 
Beleggingenspecificatie 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    

Energie              22.655   19.068 
Basisindustrie              15.469   10.230 
Kapitaalgoederen              11.699   7.652 
Consumptiegoederen             16.763  - 
Duurzame consumptiegoederen               7.203   12.883 
Telecommunicatie              10.005   9.763 
Zakelijke dienstverlening              17.025   8.434 
Handel               4.554   2.017 
Bank- en verzekeringswezen              41.993   19.055 
Farmacie               8.262   3.218 
Overige               6.411   1.943 
            162.039   94.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling per sector 31-12-2008Energie
Basisindustrie
Kapitaalgoederen
Consumptiegoederen
Duurzame consumptiegoederen
Telecommunicatie
Zakelijke dienstverlening
Handel
Bank- en verzekeringswezen
Farmacie
Overige
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Geografische verdeling per 31-12-2009

De geografische onderverdeling is als volgt:  
 2009  2008 
    
Belgie 931  2.152 
Cyprus 1.569  443 
Duitsland 41.222  23.790 
Finland 4.738  2.987 
Frankrijk 34.598  24.659 
Griekenland -  1.963 
Ierland 9.846  2.789 
Italie 8.208  7.628 
Nederland 37.138  16.700 
Portugal  3.864  1.898 
Spanje 19.925  9.254 
 162.039  94.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea 
Aandelen Euro. 

Geografische verdeling per 31-12-2008
Belgie
Cyprus
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italie
Nederland
Portugal
Spanje



 

46 Achmea Beleggingsfondsen N.V.    



 

 Achmea Beleggingsfondsen N.V.  47  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiële gegevens Achmea Wereld Aandelenfonds  
2009 

 



 

48 Achmea Beleggingsfondsen N.V.   

Verslag van de directie 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Wereld Aandelenfonds over het boekjaar 2009. Het betreft 
een Subfonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen 
van het Subfonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt uitsluitend in Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Voor nadere 
informatie inzake het rendement, beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool Achmea 
Aandelen Wereld verwijzen wij u naar de paragraaf Informatie over de Beleggingspool verderop in dit hoofdstuk.  
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 7,2 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2008 € 12,60 wat ten opzichte van 31 december 
2008 een rendement van 23,87% betekent. De vergelijkbare benchmark van het fonds heeft over dezelfde 
periode een rendement van 26,72% gerealiseerd. 
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 
goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties 
beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader 
ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van 
de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de 
risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden 
continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien 
noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen 
beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in 
de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot uitdrukking gekomen bij de 
keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en bedrijfstakken een kansrijke positie 
hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals de groei van de economie, inflatie, werkloosheid, politieke 
stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt.    
 
Valutakoersrisico  
De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door 
valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van 
direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta 
zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een 
negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het Fonds. Van indirect 
valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten 
(deels) buiten de eurozone realiseren. Het directe valutarisico is bij wereld aandelen niet afgedekt.  
Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de 
desbetreffende bedrijven. Het valutarisico uit bedrijfsvoering is onderdeel van het onderzoek naar de meest 
aantrekkelijke fondsen van de bedrijven.  
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Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten 
van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico 
werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de 
keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is 
vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking) kan worden 
ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking error is er ook gewerkt met maximale afwijking 
ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, verdeling overheid en credits, sectoren, rating, 
bedrijven, looptijden etc.  
 
Concentratierisico  
Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of 
combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van 
de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. een 
belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een 
belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde 
gebeurtenissen die de financiele instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de 
beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Dit risico werd zo veel 
mogelijk beperkt, afhankelijk van het beleggingsbeleid en de mogelijkheden van de beleggingsmarkt, door te 
streven naar een zo breed mogelijke spreiding over de regio’s, landen, sectoren en bedrijven.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken 
van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door nauwelijks te 
beleggen in niet- liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan ook niet 
voorgekomen.  
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 
strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. Daarbij 
zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het 
risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.  
 
Beleggingsresultaat  
Het Achmea Wereld Aandelenfonds belegt via de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld en spreidt het risico 
mondiaal. Hierdoor kan er geprofiteerd worden van de groeimogelijkheden van topondernemingen over de 
gehele wereld. 
 
Het Achmea Wereld Aandelenfonds heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 1.344 (2008: € -19.331). 
In 2009 deed het Fonds het met een koersstijging van 24% goed. Het rendement van de portefeuille bleef 
achter bij de vergelijkbare benchmark. 
De Performance binnen de Europese regio spande de kroon met een percentage van 35%. De Verenigde Staten 
en de ontwikkelde landen in het Verre Oosten behaalden een performance van 24% en 16% 
De selectie van aandelen binnen het Europese deel van de portefeuille droeg positief bij aan de relatieve 
performance. Met name binnen de sector Energie en Telecommunicatie was de bijdrage positief dankzij posities 
in Tullow Oil, Cairn Energy en Tele 2. De selectie binnen de Amerikaanse en Japanse regio had echter een 
negatief effect op de relatieve performance. De voorkeur voor de Japanse technologie aandelen als Yahoo 
Japan en Square Enix bleven sterk achter bij onze verwachtingen. Ook de posities in de Japanse Pharma 
bedrijven Takeda en Terumo hadden eveneens niet het gewenste resultaat.  
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Directie  
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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Hieronder de kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten 
over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  7.218 5.126 139.503 
Aantal uitstaande aandelen  572.950 501.600 8.248.200 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 12,60 10,22 16,91 
Beurskoers per aandeel  12,65 9,97 16,91 
Total expense ratio  1,06% 0,88% 0,77% 
Uitgebreide total expense ratio  1,25% 1,05% 1,00% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst. 
 
 
  2009 2008 2007 2006 2005 

Beleggingsresultaat: 1) 23,87% -39,57% -3,63% 8,39% 23,78% 
Waarvan uit  inkomsten  0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,69% 
 waardeverandering  24,97% -32,71% -2,88% 9,17% 24,63% 
 kosten  -1,10% -6,89% -0,77% -0,78% -1,54% 
Benchmark MSCI World  26,72% -37,24% -1,18% 7,92% 26,79% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking op 

de periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
MSCI World : Morgan Stanley Capital International World (Total Return)  
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ACHMEA WERELD AANDELENFONDS 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen            
Participaties   7.214     5.102   

           
Liquide middelen   4     24   
           
Totaal   7.218     5.126   
           
           
PASSIVA           

           
Eigen Vermogen           
Geplaatst kapitaal 573     502     
Agio 11.068     10.365     
Cumulatief resultaat 5.767 -    13.590     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 1.344     19.331 -    
   7.218     5.126   

           
Totaal   7.218     5.126   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Gerealiseerde waardeverandering 91 -    663 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 1.497     18.229 -    
Overige bedrijfsopbrengsten -     2     
Totaal bedrijfsopbrengsten   1.406     18.890 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 61     445     
Overige bedrijfskosten 1     4 -    
Totaal bedrijfslasten   62     441   
           
Netto resultaat   1.344     19.331 -  
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ACHMEA WERELD AANDELENFONDS 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 1.344     19.331 -    
Gerealiseerde waardeverandering 91     663     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 1.497 -    18.229     
Aankopen van beleggingen 1.023 -    2.620 -    
Verkopen van beleggingen 317     930     
Herstructurering banksaldi -     2     
   768 -    2.127 -  

           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 1.023     2.600     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 249 -    482 -    
Uitgekeerd dividend 26 -         
   748     2.118   
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   20 -    9 -  
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   24     33   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   4     24   
           

           
 
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in 
hoofdstuk 2.3. 
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Achmea Wereld Aandelenfonds toelichting op de balans 
 
Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals 
opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
Beleggingen 
Achmea Wereld Aandelenfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. 
Per 31 december 2009 heeft het Achmea Wereld Aandelenfonds een belang van 7,46% (2008: 6,38%) in de 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld.  
 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:  
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 5.102  139.470 
Aankopen 1.023  2.620 
Toename door herstructurering -  2.801 
Verkopen -317  -930 
Afname door herstructurering -  -119.967 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 1.406  -18.892 
Stand einde boekjaar 7.214  5.102 
 
 
Achmea Wereld Aandelenfonds belegt in Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, welke het actieve 
beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 30,60% (2008: 75,25%). 
Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in 
het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is 
opgenomen bij “Informatie over de beleggingspool”.  
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. 
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Eigen vermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 572.950 aandelen van nominaal € 1,--.  
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 502  8.248 
Heruitgifte van ingenomen aandelen 94  184 
Toename door herstructurering -  191 
Ingenomen gedurende het boekjaar -23  -33 
Afname door herstructurering -  -8.088 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 573  502 
 
Agio 
Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 10.365  117.665 
Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen 929  2.416 
Toename door herstructurering -  2.612 
Betaald bij inname -226  -449 
Afname door herstructurering -  -111.879 
Stand einde boekjaar 11.068  10.365 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 13.590  18.984 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -19.331  -5.394 
Uitgekeerd dividend -26  - 
Stand einde boekjaar -5.767  13.590 
 
 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  7.218 5.126 139.503 
Aantal uitstaande aandelen  572.950 501.600 8.248.200 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 12,60 10,22 16,91 

 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
Dividendvoorstel  
Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 2.3, de financiele gegevens Achmea Beleggingsfondsen 
N.V. 
 



 

 Achmea Beleggingsfondsen N.V. 55  

Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 
Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld waarin 
wordt belegd. In dit hoofdstuk is nadere financiële informatie over deze Beleggingspool Achmea Aandelen 
Wereld opgenomen. 
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 1,07% (t/m 13 juni 2008 0,75%, vanaf 13 juni 2008 1,07%) van het 
gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in 
rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend. 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Accountantskosten -  -1 
Kosten toezicht AFM/DNB -  -2 
Noteringkosten -  -1 
Diverse bedrijfskosten 1  - 
Totaal overige bedrijfskosten 1  -4 
 
Diverse bedrijfskosten betreffen bancaire provisies. 
 
De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de beleggingspools als overige 
bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en 
niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V..  
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 1,06% (2008: 0,88%) en de uitgebreide total expense ratio 1,25% 
(2008: 1,05%). 
Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 Werkelijke 

kosten 
Kosten volgens 

prospectus 
   
Beheerloon 1,05% 1,07% 
Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 0,13% 0,13% 
Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 0,07% variabel 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer van de Subfondsen uitbesteed aan F&C 
Netherlands B.V. De kosten ten aanzien van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in 
rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld. Deze kosten bedragen 0,13% (2008: 0,13%) 
van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de 
beleggingspool. 
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Informatie over de Beleggingspool 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 
Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j.  
 
Algemeen 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een 
besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het 
verwerven, houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, zoals deze van kracht waren van 31 
augustus 2000 tot eerstgenoemde datum.  
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is de Stichting Bewaarder Achmea 
Beleggingspools (kvk 34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-
8, 1014 AG. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld en de op deze jaarrekening betrekking hebbende 
accountantsverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de 
vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
 
Beleggingsbeleid 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in 
hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Tevens kan voor een klein 
gedeelte worden belegd in minder ontwikkelde landen. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd 
naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren en regio’s, waarbij wel duidelijke accenten 
worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van 
fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het 
management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de 
Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de 
benchmark: de MSCI World Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de 
benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan.  
 
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over een 
eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de 
macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten wereldwijd.  
 
Beleggingsresultaat 
Het vermogen van de Belegggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 97 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 5.626,24 wat ten opzichte van 31 
december 2008 een rendement van 25,19% betekent. 
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KERNCIJFERS 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  96.747 80.020 139.471 
Aantal uitstaande participaties  17.195,5633 17.805,8273 18.861,9345 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 5.626,24 4.494,03 7.394,31 
Total expense ratio  0,19% 0,17% 0,23% 
Turnover ratio  30,60% 75,25% 231,50% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
 
Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
ACTIVA           
Beleggingen   95.102     80.055   
Vorderingen   827     7.000   
Liquide middelen   827     -   
Totaal   96.756     87.055   
           
           
PASSIVA           
Fondsvermogen   96.746     80.020   
Kortlopende schulden   10     7.035   
Totaal   96.756     87.055   
 
 
Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
Opbrengsten beleggingen 2.349     3.117     
Gerealiseerde waardeverandering 8.941 -    14.164 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 26.352     44.716 -    
Totaal opbrengst   19.760     55.763 -  
           
Beheerloon 107     153     
Overige bedrijfskosten 31     59     
Totaal bedrijfslasten   138     212   
           
Totaal beleggingsresultaat    19.622     55.975 -  
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Verdeling per sector 31-12-2009

Verloop van de beleggingen 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 80.055  139.137 
Aankopen 15.055        50.668  
Verkopen -17.419        -50.870 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 17.411  -58.880 
Stand einde boekjaar 95.102  80.055 
 
 
 
Beleggingenspecificatie 
 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    
Energie              14.214   12.201 
Basisindustrie               2.865   3.426 
Kapitaalgoederen               9.237   6.757 
Consumptiegoederen              11.006   9.205 
Duurzame consumptiegoederen               4.032   2.156 
Telecommunicatie               3.289   5.072 
Zakelijke dienstverlening               9.124   6.932 
Handel               2.357   1.986 
Bank- en verzekeringswezen              16.194   12.581 
Farmacie              14.012   12.588 
Overige               8.772   7.151 
              95.102   80.055 
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Geografische verdeling per 31-12-2009

De geografische onderverdeling is als volgt: 
 2009  2008 
    

Australie 4.506  2.841 
Belgie 767  470 
Bermuda 67  122 
Canada 3.161  2.215 
Cyprus 306  165 
Duitsland 5.299  4.221 
Engeland 6.537  5.309 
Finland 1.100  802 
Frankrijk 3.211  1.490 
Ierland 940  214 
Italie -  883 
Japan 8.712  9.605 
Nederland 3.146  2.582 
Noorwegen 853  255 
Oostenrijk -  320 
Portugal 614  618 
Singapore 477  264 
Spanje 1.527  1.204 
Verenigde Staten 47.679  40.386 
Zweden 1.004  517 
Zwitserland 5.196  5.572 
 95.102  80.055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea 
Aandelen Wereld. 
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Verslag van de directie 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Eurolanden Obligatiefonds over het boekjaar 2009. Het 
betreft een Subfonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. In dit verslag is alleen specifieke informatie 
opgenomen van het Subfonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. 

 
Beleggingsbeleid 
Het Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt uitsluitend in Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Voor 
nadere informatie inzake het rendement, het beleggingsbeleid en de ontwikkelingen van de Beleggingspool 
Achmea Obligaties Euro verwijzen wij u naar de paragraaf Informatie over de Beleggingspool verderop in dit 
hoofdstuk. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het fonds is gedurende de verslagperiode afgenomen tot € 68,5 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per obligatie van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 27,03 wat ten opzichte van 31 december 
2008 een rendement van 9,37% betekent. De vergelijkbare benchmark van het fonds heeft over dezelfde 
periode een rendement van 6,95% gerealiseerd. 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uro Obligatie Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Obligatiefonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de 
beleggingen in het Achmea Eurolanden Obligatiefonds met € 2,2 miljoen toegenomen en is het eigen vermogen 
van het Achmea Eurolanden fonds met € 2,2 miljoen toegenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 
goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties 
beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader 
ingegaan op de belangsrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van 
de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de 
risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden 
continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien 
noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen 
beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in 
de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot uitdrukking gekomen bij de 
keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en bedrijfstakken een kansrijke positie 
hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals de groei van de economie, inflatie, werkloosheid, politieke 
stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt.  
 
Kredietwaardigheidrisico  
De waarde van de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kan worden beïnvloed door een 
positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende instellingen, de 
debiteuren. Dit houdt in dat het risico door het Fonds kan worden gelopen als de desbetreffende instelling niet 
aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een financieel instrument 
met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het financiële instrument 
waarin door het Fonds wordt belegd meer kan fluctueren. Ter beperking van dit risico golden er restricties voor 
de samenstelling van de obligaties met betrekking tot spreiding over landen, debiteurencategorieën, de 
minimale kwaliteit (rating), karakter van de obligaties en voor de omvang van de beleggingen per debiteur. Met 
actieve research werd er ingespeeld op de ontwikkelingen op dit gebied.
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Renterisico  
Bij beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële 
instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De 
(ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. 
Bij een stijgende rente zal de koers van een vastrentende waarde dalen en andersom. Om het renterisico te 
beperken is binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte 
rentestijging werd de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen (bij een 
stijgende rente daalt de koers). Bij verwachte rentedaling werd de portefeuille juist verlengd om extra te 
profiteren van de rentedaling. Hierbij is een actief beleid gevoerd waarbij ook werd ingespeeld op de kortere 
termijnverwachtingen.  
 
Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten 
van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico 
werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de 
keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is 
vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking) kan worden 
ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking error is er ook gewerkt met maximale afwijking 
ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, verdeling overheid en credits, sectoren, rating, 
bedrijven, looptijden etc. 
 
Risico van inflatie  
Door veranderingen in de inflatie (geldontwaarding) kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Een 
inflatiestijging betekent dat het geld minder waard wordt. In het algemeen geldt dat bij beleggingen in zakelijke 
waarden (aandelen, vastgoed e.d.) de geldontwaarding op de langere termijn kan worden gecompenseerd door 
een hogere beleggingsrendement dan ingeval belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In 
de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo 
rekening gehouden. De beleggingsopbrengsten van vastrentende waarden kunnen echter onvoldoende zijn voor 
de compensatie van de werkelijke inflatie. De inflatie verwachtingen zijn nauwlettend in de gaten gehouden 
omdat deze verwachtingen sterk gecorreleerd zijn aan de renteontwikkelingen. Bij de opbouw van de 
portefeuille wordt ingespeeld op het risico van inflatie. Bij een stijgende inflatieverwachting is de looptijd veelal 
verkort en bij een verwachte matige inflatie is de looptijd veelal verlengd. 
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken 
van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door nauwelijks te 
beleggen in niet- liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan ook niet 
voorgekomen.  
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 
strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. Daarbij 
zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het 
risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.  
 
Beleggingsresultaat  
Het Achmea Euro Obligatiefonds belegt via de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro in obligaties uitgegeven 
of gegarandeerd door een overheid in de eurozone. Ook kan er belegd worden in obligaties die zijn uitgegeven 
door financiële instellingen en bedrijven met een Investment grade rating. 
 
Het Achmea Euro Obligatiefonds heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 6.171 (2008: € 1.469). 
Het Fonds presteerde, met een resultaat van ruim 9%, beter dan de vergelijkbare benchmark. 
Het jaar 2009 stond in het teken van het herstel van de bedrijfsobligaties. Met name obligaties die uitgegeven 
zijn door banken herstelden sterk. Binnen het segment van sector banken presteerden de achtergestelde 
leningen goed.
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Het Fonds kon een outperformance laten zien ten opzichte van de benchmark door de overweging in 
bedrijfsobligaties. Ook de keuze van sectoren en bedrijfsobligaties droeg positief bij aan de goede performance 
ten opzichte van de benchmark. Er werd ook geprofiteerd van de participatie in nieuwe leningen die tegen 
aantrekkelijke renteniveaus op de markt kwamen. De relatieve performance werd daarnaast positief beïnvloed 
door de landenkeuzes, er werd volop geprofiteerd van de kleiner wordende renteverschillen tussen de diverse 
landen.  
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Directie  
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
 
Hieronder de kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten 
over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  68.539 70.135 15.912 
Aantal uitstaande aandelen  2.535.540 2.753.550 605.800 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 27,03 25,47 26,27 
Beurskoers per aandeel  27,01 25,43 26,27 
Total expense ratio  0,93% 0,83% 0,77% 
Uitgebreide total expense ratio  1,06% 0,99% 0,99% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bied en geen garantie voor 
de toekomst. 
 
 
  2009 2008 2007 2006 2005 

Beleggingsresultaat: 1) 9,37% -0,05% -0,64% -0,94% 4,66% 
Waarvan uit  inkomsten  0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,11% 
 waardeverandering  10,35% -0,04% -0,05% -0,39% 5,35% 
 Kosten  -0,98% -0,01% -0,60% -0,59% -0,80% 
Benchmark Barc Euro Agg   6,95% 6,19% 1,80% -0,32% 5,34% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking op 

de periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
Barc Euro Agg  : Barcap Euro Aggregate Index 
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ACHMEA EUROLANDEN OBLIGATIEFONDS 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen            
Participaties   68.530     70.102   

           
Overige vorderingen   5     -   

           
Liquide middelen   4     33   
           
Totaal   68.539     70.135   
           
           
PASSIVA           

           
Eigen Vermogen           
Geplaatst kapitaal 2.536     2.754     
Agio 59.635     65.186     
Cumulatief resultaat 197     726     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 6.171     1.469     
   68.539     70.135   

           
Totaal   68.539     70.135   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Gerealiseerde waardeverandering 785     3.364     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 6.031     1.477 -    
Overige bedrijfsopbrengsten -     1     
Totaal bedrijfsopbrengsten   6.816     1.888   

           
LASTEN           
            
Beheerloon 597     386     
Overige bedrijfskosten 48     33     
Totaal bedrijfslasten   645     419   
           
Netto resultaat   6.171     1.469   
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ACHMEA EUROLANDEN OBLIGATIEFONDS 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 6.171     1.469     
Gerealiseerde waardeverandering 785 -    3.364 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 6.031 -    1.477     
Aankopen van beleggingen 1.675 -    434 -    
Verkopen van beleggingen 12.278     9.833     
Herstructurering banksaldi 7     9     
Mutaties vorderingen 5 -    -     
   9.960     8.990   

           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 1.668     434     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 9.659 -    8.937 -    
Uitgekeerd dividend 1.998 -    461 -    
   9.989 -    8.964 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   29 -    26 -  
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   33     7   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   4     33   
           

           
 
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in 
hoofdstuk 2.3. 
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Achmea Eurolanden Obligatiefonds toelichting op de balans 
 
Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals 
opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
Beleggingen 
Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Obligaties 
Euro. Per 31 december 2009 heeft het Achmea Eurolanden Obligatiefonds een belang van 13,07% (2008: 
72,28%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro.  
 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:  
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 70.102  15.905 
Aankopen 1.675  434 
Toename door herstructurering 2.215  61.709 
Verkopen -12.278  -9.833 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 6.816  1.887 
Stand einde boekjaar 68.530  70.102 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uro Obligatie Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Obligatiefonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de 
beleggingen in het Achmea Eurolanden Obligatiefonds met € 2,2 miljoen toegenomen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Achmea Eurolanden Obligatiefonds belegt in Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, welke het actieve 
beleggingsbeleid voert. De omloopsnelheid van deze Beleggingspool is 385,68% (2008: 600,70%). 
Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in 
het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is 
opgenomen bij “Informatie over de beleggingspool”.  
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. 
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Eigen vermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 2.535.540 aandelen van nominaal € 1,--.  
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 2.754  606 
Heruitgifte van ingenomen aandelen 67  17 
Toename door herstructurering 88  2.488 
Ingenomen gedurende het boekjaar -373  -357 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 2.536  2.754 
 
Agio 
Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 65.186  14.119 
Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen 1.601  417 
Toename door herstructurering 2.134  59.230 
Betaald bij inname -9.286  -8.580 
Stand einde boekjaar 59.635  65.186 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 726  1.321 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 1.469  -134 
Uitgekeerd dividend -1.998  -461 
Stand einde boekjaar 197  726 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uro Obligatie Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Obligatiefonds. Als gevolg van deze liquidatie is het eigen 
vermogen van het Achmea Eurolanden Obligatiefonds met  € 2,2 miljoen toegenomen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  68.539 70.135 15.912 
Aantal uitstaande aandelen  2.535.540 2.753.550 605.800 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 27,03 25,47 26,27 

 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
Dividendvoorstel  
Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 2.3, de financiele gegevens Achmea Beleggingsfondsen 
N.V. 
 



 

 Achmea Beleggingsfondsen N.V.  69 

Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 
Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro waarin wordt 
belegd. In dit hoofdstuk is nadere financiële informatie over deze Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
opgenomen. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transacti evergoedingen en rente opbrengsten uit rekening-
courant. 
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 0,865% (t/m 13 juni 2008 0,75%, vanaf 13 juni 2008 0,865%) van het 
gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in 
rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend. 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Accountantskosten 10  5 
Kosten toezicht AFM/DNB 6  15 
Noteringkosten 11  5 
Diverse bedrijfskosten 21  8 
Totaal overige bedrijfskosten 48  33 
 
Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies, contributie Dufas en advertentiekosten.. 
 
De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de beleggingspools als overige 
bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en 
niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V..  
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 0,93% (2008: 0,83%) en de uitgebreide total expense ratio 1,06% 
(2008: 0,99%). 
Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 Werkelijke 

kosten 1) 

Kosten volgens 
prospectus 

   
Beheerloon 0,86% 0,865% 
Beheerkosten Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 0,12% 0,135%/0,1175% 
Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 0,08% variabel 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer van de Subfondsen uitbesteed aan F&C 
Netherlands B.V. De kosten ten aanzien van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in 
rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Deze kosten bedragen tot 1 mei 2009 0,135% 
en vanaf 1 mei 2009 0,1175% (2008: 0,135%) van het gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder 
beheerloon opgenomen in de resultatenrekening van de beleggingspool. 
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Informatie over de Beleggingspool 
 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 
Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j.  
 
Algemeen 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten 
fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, 
houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, zoals deze van kracht waren van 31 
augustus 2000 tot eerstgenoemde datum.  
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is de Stichting Bewaarder Achmea 
Beleggingspools (kvk 34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-
8, 1014 AG. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende 
accountantsverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de 
vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
 
Beleggingsbeleid 
De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs 
genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een 
gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of ondernemingen met 
minimaal een investmentgrade rating. Door deze toevoeging van bedrijfsobligaties aan de portefeuille kan een 
hoger risico ontstaan. Op langere termijn is de verwachting dat deze aanvulling waarde toevoegt. Het beleid 
kenmerkt zich door een actief beleid met betrekking tot landen/regio, duration, yieldcurvepositonering en 
debiteurenselectie, waarbij wordt gestreefd naar een gunstige verhouding tussen rendement en risico. De 
doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten 
opzichte van de benchmark: de Barclays Capital Euro Aggregate Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een 
actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als 
vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten, stocklending en repo-transacties zijn toegestaan.  
• De debiteurenkwaliteit is minimaal “BBB” van Moody’s dan wel gelijkwaardig niveau, zoals “BBB” van 
Standard and Poor’s, Fitch of een rating van de vermogensbeheerder. 
 
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over een 
eigen researchteam, dat onder meer gericht is op onderzoek naar macro-economische veranderingen in de 
eurozone alsmede de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. 
 
Beleggingsresultaat 
Het vermogen van de Belegggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 525 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 15.847,48 wat ten opzichte van 31 
december 2008 een rendement van 10,39% betekent. 
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KERNCIJFERS 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  524.505 96.987 124.201 
Aantal uitstaande participaties  33.097,0538 6.755,9360 8.724,6950 
Netto vermogenswaarde per participaties 1) 15.847,48 14.355,82 14.235,57 
Total expense ratio  0,13% 0,16% 0,22% 
Turnover ratio  385,68% 600,70% 564,57% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
ACTIVA           
Beleggingen   510.980     93.071   
Vorderingen   12.874     2.438   
Liquide middelen   2.843     1.479   
Totaal   526.697     96.988   
           
           
PASSIVA           
Fondsvermogen   524.505     96.987   
Kortlopende schulden   2.192     1   
Totaal   526.697     96.988   
 
 
Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
Opbrengsten beleggingen 15.526     4.748     
Gerealiseerde waardeverandering 2.291     2.200 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 21.521     1.730 -    
Totaal opbrengst   39.338     818   
           
Beheerloon 419     149     
Overige bedrijfskosten 39     15     
Totaal bedrijfslasten   458     164   
           
Totaal beleggingsresultaat    38.880     654   
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Verdeling per sector 31-12-2009

Verloop van de beleggingen 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 93.071  121.021 
Aankopen 719.530  81.149  
Verkopen -326.240  -105.169 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 24.619  -3.930 
Stand einde boekjaar 510.980  93.071 
 
 
Beleggingenspecificatie 
 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    
Staatsobligaties 220.411  49.227 
Bedrijfsobligaties 282.928  43.844 
Converteerbare obligaties 7.641  - 
 510.980  93.071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling per sector 31-12-2008

Staatsobligaties

Bedrijfsobligaties

Converteerbare obligaties



 

 Achmea Beleggingsfondsen N.V.  73 

Credit Ratings per 31-12-2009

De onderverdeling per Credit Ratings is als volgt: 
 2009  2008 
    

< BBB 2.555  - 
BBB 51.098  5.584 
A3 45.988  2.792 
A2 30.659  3.723 
A1 20.439  10.238 
AA3 91.976  9.307 
AA2 45.988  22.337 
AA1 2.555  6.515 
AAA 219.721  32.575 
 510.980  93.071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea 
Obligatie Euro. 

Credit Ratings per 31-12-2008< BBB

BBB

A3

A2

A1

AA3

AA2

AA1

AAA
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Verslag van de directie 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Eurolanden Mixfonds over het boekjaar 2009. Het betreft 
een Subfonds van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. In dit verslag is alleen specifieke informatie opgenomen 
van het Subfonds. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.1 en hoofdstuk 2.2. 
 
Beleggingsbeleid 
Het Achmea Eurolanden Mixfonds belegt uitsluitend in Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Voor nadere informatie inzake het rendement, en de ontwikkelingen 
van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro verwijzen wij u 
naar de paragraaf Informatie over de Beleggingspool verderop in dit hoofdstuk.  
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van het fonds is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 64,9 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 23,01 wat ten opzichte van 31 december 
2008 een rendement van 20,46% betekent. De vergelijkbare benchmark van het fonds heeft over dezelfde 
periode een rendement van 18,24% gerealiseerd.  
Op 13 juni 2009 is het Levob €uropees Mix Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Mixfonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de beleggingen 
in het Achmea Eurolanden Mixfonds met € 1,6 miljoen toegenomen, de liquiditeiten met € 1.9 miljoen en is het 
eigen vermogen van het Achmea Eurolanden Mixfonds met € 3,5 miljoen toegenomen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingsfondsen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 
goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties 
beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Hieronder wordt nader 
ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van het Fonds en de waarde van 
de financiële instrumenten waarin door het Fonds wordt belegd kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de 
risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen. Deze beheersmaatregelen worden 
continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen rendement en risico te bereiken. Indien 
noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie aangepast. De genomen 
beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in 
de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot uitdrukking gekomen bij de 
keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en bedrijfstakken een kansrijke positie 
hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals  de groei van de economie, inflatie, werkloosheid, 
politieke stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt. 
 
Renterisico  
Bij beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële 
instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De 
(ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. 
Bij een stijgende rente zal de koers van een vastrentende waarde dalen en andersom. Om het renterisico te 
beperken is binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte 
rentestijging werd de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen (bij een 
stijgende rente daalt de koers). Bij verwachte rentedaling werd de portefeuille juist verlengd om extra te 
profiteren van de rentedaling. Hierbij is een actief beleid gevoerd waarbij ook werd ingespeeld op de kortere 
termijnverwachtingen.  
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Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten 
van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico 
werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de 
keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is 
vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking) kan worden 
ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking error is er ook gewerkt met maximale afwijking 
ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, verdeling overheid en credits, sectoren, rating, 
bedrijven, looptijden etc. 
 
Concentratierisico  
Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of 
combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van 
de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. een 
belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een 
belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde 
gebeurtenissen die de financiële instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de 
beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Dit risico werd zo veel 
mogelijk beperkt, afhankelijk van het beleggingsbeleid en de mogelijkheden van de beleggingsmarkt, door te 
streven naar een zo breed mogelijke spreiding over de regio’s, landen, sectoren en bedrijven.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken 
van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door nauwelijks te 
beleggen in niet- liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan ook niet 
voorgekomen.  
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 
strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. Daarbij 
zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het 
risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.  
 
Beleggingsresultaat  
Het Achmea Eurolanden mixfonds beleg t via de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en Beleggingspool 
Achmea Obligaties Euro in een mix van aandelen en obligaties. Voor de aandelenbeleggingen wordt gebruik 
gemaakt van het eerder genoemde Eurobeleid. Het obligatiebeleid komt overeen met de beschrijving onder 
Euro-obligaties. 
 
Het Achmea Eurolanden Mixfonds heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 10.869 (2008: € -12.499). 
Het dynamische beheer van de verdelingen tussen aandelen en obligaties had een positief effect op de 
resultaten in 2009. De posities van aandelen ten opzichte van de benchmark was over het hele jaar genomen 
iets overwogen. De toegevoegde waarde uit de verdeling tussen aandelen en obligaties was daardoor positief.  
 
 

Aandelen 
Het jaar 2009 kende twee verschillende gezichten. De periode tot maart werd gekenmerkt door angst voor 
verdere afschrijvingen bij banken en de zorg over het financiële systeem Na half maart was er een duidelijke 
kentering te zien in de koersontwikkelingen van aandelen waarbij de meer cyclische bedrijven het uitstekend 
deden. 
De voorkeur voor de defensieve sectoren zoals media en pharma hadden een negatief effect op de relatieve 
performance. De aandelenselectie compenseerde dit meer dan volledig. De keuze voor een relatief zware 
weging in het bedrijf C&C (producent van cider) droeg positief bij aan het resultaat. Ook de overwogen positie 
in BNP Paribas had een belangrijk aandeel in het resultaat van het fonds. Daarnaast pakten de beleggingen in 
het bedrijf OHL - Obrascon Huarte Lain (o.a. exploitant van tolwegen) goed uit. 
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Obligaties 
Het jaar 2009 stond in het teken van het herstel van de bedrijfsobligaties. Met name obligaties die uitgegeven 
zijn door banken herstelden sterk. Binnen het segment van sector banken presteerden de achtergestelde 
leningen zeer goed. 
Het fonds kon een sterke outperformance laten zien ten opzichte van de benchmark door de overweging in 
bedrijfsobligaties. Ook de keuze van sectoren en bedrijfsobligaties droeg positief bij aan de goede performance 
ten opzichte van de benchmark. Er werd ook geprofiteerd van de participatie in nieuwe leningen die tegen 
aantrekkelijke renteniveaus op de markt kwamen. De relatieve performance werd daarnaast positief beïnvloed 
door de landenkeuzes, er werd volop geprofiteerd van de kleiner wordende renteverschillen tussen de diverse 
landen.  
 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Directie  
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
 
Hieronder de kerncijfers van het Fonds over de laatste 3 jaar en de specificatie van de beleggingsresultaten 
over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  64.892 52.342 14.134 
Aantal uitstaande aandelen  2.819.856 2.652.000 518.500 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 23,01 19,74 27,26 
Beurskoers per aandeel  23,00 19,76 27,27 
Total expense ratio  1,01% 0,88% 0,77% 
Uitgebreide total expense ratio  1,16% 1,07% 0,99% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor 
de toekomst. 
 
 
  2009 2008 2007 2006 2005 

Beleggingsresultaat: 1) 20,46% -25,69% 4,18% 9,09% 16,02% 
Waarvan uit  inkomsten  0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,14% 
 waardeverandering  21,54% -24,85% 4,98% 9,83% 16,72% 
 kosten  -1,08% -0,84% -0,82% -0,80% -0,84% 
Benchmark FT Euro/ Barc Euro Agg  18,24% -22,04% 5,37% 11,07% 15,36% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking op 

de periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
FT Euro  : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc (Total Return)  
Barc Euro Agg : Barcap Euro Aggregate Index 
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ACHMEA EUROLANDEN MIXFONDS 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen            
Participaties   64.886     52.309   

           
Overige vorderingen   3     -   

           
Liquide middelen   3     33   
           
Totaal   64.892     52.342   
           
           
PASSIVA           

           
Eigen Vermogen           
Geplaatst kapitaal 2.820     2.652     
Agio 63.445     60.310     
Cumulatief resultaat 12.242 -    1.879     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 10.869     12.499 -    
   64.892     52.342   

           
Totaal   64.892     52.342   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Gerealiseerde waardeverandering 965 -    1.467     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 12.406     13.603 -    
Overige bedrijfsopbrengsten 2     1     
Totaal bedrijfsopbrengsten   11.443     12.135 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 532     343     
Overige bedrijfskosten 42     21     
Totaal bedrijfslasten   574     364   
           
Netto resultaat   10.869     12.499 -  
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 ACHMEA EUROLANDEN MIXFONDS 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 10.869     12.499 -    
Gerealiseerde waardeverandering 965     1.467 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 12.406 -    13.603     
Aankopen van beleggingen 9.068 -    6.239 -    
Verkopen van beleggingen 9.553     10.019     
Herstructurering banksaldi 1.834     8     
Mutaties vorderingen 3 -    -     
   1.744     3.425   

           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Ontvangen bij (her-)plaatsing eigen aandelen 2.426     1.155     
Betaald bij inkoop eigen aandelen 2.578 -    4.221 -    
Uitgekeerd dividend 1.622 -    331 -    
   1.774 -    3.397 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   30 -    28   
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   33     5   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   3     33   
           

           
 
 
Voor de waarderingsgrondslagen van het kasstroomoverzicht verwijzen wij naar de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in 
hoofdstuk 2.3. 
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Achmea Eurolanden Mixfonds toelichting op de balans 
 
Voor de waarderingsgrondslagen verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals 
opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
Beleggingen 
Achmea Eurolanden Mixfonds belegt uitsluitend in participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. Per 31 december 2009 heeft het Achmea Eurolanden Mixfonds een 
belang van 20,20% (2008: 26,70%) in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en een belang van 6,07% 
(2008: 27,72%) in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro.  
 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:  
 Obligaties  Aandelen  Totaal 
 2009  2008  2009  2008  2009  2008 
            
Stand begin boekjaar 26.884  6.715  25.425  7.414  52.309  14.129 
Aankopen 5.351  577  3.717  5.662  9.068  6.239 
Toename door herstructurering 778  26.416  843  27.680  1.621  54.096 
Verkopen -3.888  -7.552  -5.665  -2.467  -9.553  -10.019 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde 
waardeverandering 

2.716  728  8.725  -12.864  11.441  -12.136 

Stand einde boekjaar 31.841  26.884  33.045  25.425  64.886  52.309 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uropees Mix Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Mixfonds. Als gevolg van deze liquidatie zijn de beleggingen 
in het Achmea Eurolanden Mixfonds met € 1,6 miljoen toegenomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
Achmea Eurolanden Mixfonds belegt in Beleggingspools Achmea Obligaties Euro en Achmea Aandelen Euro, 
welke het actieve beleggingsbeleid voeren. De omloopsnelheid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is 
385,68% (2008: 600,70%) en van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 114,86% (2008: 107,04%). 
Voor de berekeningswijze van de omloopsnelheid verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De informatie inzake directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsinstellingen zoals voorgeschreven in 
het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, art.122 lid 1g, art. 123 lid 1m en art. 124 lid 1i en j is 
opgenomen bij “Informatie over de beleggingspool”.  
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. 
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Eigen vermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het bij derden geplaatst kapitaal bestaat uit 2.819.856 aandelen van nominaal € 1,--.  
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 2.652  519 
Heruitgifte van ingenomen aandelen 125  50 
Toename door herstructurering 171  2.268 
Ingenomen gedurende het boekjaar -128  -185 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 2.820  2.652 
 
Agio 
Het agio is de resultante van plaatsing en inkoop van aandelen boven de nominale waarde. 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 60.310  11.405 
Ontvangen bij heruitgifte van ingenomen aandelen 2.301  1.105 
Toename door herstructurering 3.284  51.836 
Betaald bij inname -2.450  -4.036 
Stand einde boekjaar 63.445  60.310 
 
Cumulatief resultaat 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 1.879  1.654 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -12.499  556 
Uitgekeerd dividend -1.622  -331 
Stand einde boekjaar -12.242  1.879 
 
Op 13 juni 2009 is het Levob €uropees Mix Fonds geliquideerd en zijn de deelnemers in de gelegenheid gesteld 
kosteloos in te stappen in het Achmea Eurolanden Mixfonds. Als gevolg van deze liquidatie is het eigen 
vermogen van het Achmea Eurolanden Mixfonds met € 3,5 miljoen toegenomen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het verslag van de directie in hoofdstuk 2.2. 
 
 
 
Vergelijkend overzicht eigen vermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Eigen vermogen (x 1.000)  64.892 52.342 14.134 
Aantal uitstaande aandelen  2.819.856 2.652.000 518.500 
Netto vermogenswaarde per aandeel 1) 23,01 19,74 27,26 

 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het eigen vermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van het Subfonds, te delen door het aantal uitstaande aandelen.  
 
Dividendvoorstel  
Voor het dividendvoorstel verwijzen wij naar hoofdstuk 2.3, de financiele gegevens Achmea Beleggingsfondsen 
N.V. 
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeverandering 
Dit betreft de waardeverandering van de participaties van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro waarin wordt belegd. In dit hoofdstuk is nadere financiële informatie 
over de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro opgenomen. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactievergoedingen en rente opbrengsten uit rekening-
courant. 
 
Beheerloon 
Dit betreft een vergoeding van 0,9475% (t/m 13 juni 2008 0,75%, vanaf 13 juni 2008 0,9475%) van het 
gemiddeld uitstaand vermogen. Deze vergoeding wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. in 
rekening gebracht voor het beheer van het vermogen. Deze post wordt maandelijks afgerekend. 
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Accountantskosten 10  4 
Kosten toezicht AFM/DNB 2  10 
Noteringkosten 10  3 
Diverse bedrijfskosten 20  4 
Totaal overige bedrijfskosten 42  21 
 
Diverse bedrijfskosten betreffen voornamelijk bancaire provisies, contributie Dufas en advertentiekosten. 
 
De kosten ten aanzien van de bewaring van de activa worden verantwoord in de beleggingspools als overige 
bedrijfskosten. De kosten voor marketing worden gedragen door de aanbieders van de beleggingsfondsen en 
niet ten laste gebracht van Achmea Beleggingsfondsen N.V..  
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 1,01% (2008: 0,88%) en de uitgebreide total expense ratio 1,16% 
(2008: 1,07%). 
Voor de berekeningswijze van de total expense ratio verwijzen wij naar de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals opgenomen in de jaarrekening van Achmea Beleggingsfondsen N.V. in hoofdstuk 2.3. 
 
De uitgebreide total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
 Werkelijke 

kosten 1) 

Kosten volgens prospectus 

   
Beheerloon 0,94% 0,9475% 
Beheerkosten Beleggingspool Achmea Aandelen Euro/ 
Beheerkosten Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 

0,15% 0,085% 
0,0675%/0,05875%% 

Overige kosten incl. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro / 
Obligaties Euro 

0,07% variabel 

 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer van de Subfondsen uitbesteed aan F&C 
Netherlands B.V.. De kosten ten aanzien van het vermogensbeheer worden door F&C Netherlands B.V. in 
rekening gebracht bij Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en Beleggingspool Achmea Aandelen Euro. Deze 
kosten bedragen voor Beleggingspool Achmea Obligatie Euro tot 1 mei 2009 0,135% en vanaf 1 mei 2009 
0,1175% (2008: 0,135%) en voor Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 0,17% (2008: 0,17%) van het 
gemiddeld uitstaand vermogen en zijn onder beheerloon opgenomen in de resultatenrekeningen van de 
beleggingspools.
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Informatie over de Beleggingspools 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen art. 124 lid 1i.  
 
Algemeen 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten 
fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, 
houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, zoals deze van kracht waren van 31 
augustus 2000 tot eerstgenoemde datum.  
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is de Stichting Bewaarder Achmea 
Beleggingspools (kvk 34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-
8, 1014 AG. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende 
accountantsverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de 
Vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
 
Beleggingsresultaat 
Het vermogen van de Belegggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 164 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 6.906,77 wat ten opzichte van 31 
december 2008 een rendement van 31,07% betekent. 
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KERNCIJFERS 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  163.585 95.215 173.999 
Aantal uitstaande participaties  23.684,7294 18.069,2782 17.762,2837 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.906,77 5.269,44 9.795,98 
Total expense ratio  0,18% 0,21% 0,22% 
Turnover ratio  114,86% 107,04% 105,97% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
 
Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
ACTIVA           
Beleggingen   162.039     94.263   
Vorderingen   1.214     1.645   
Liquide middelen   396     -   
Totaal   163.649     95.908   
           
           
PASSIVA           
Fondsvermogen   163.585     95.215   
Kortlopende schulden   64     693   
Totaal   163.649     95.908   
 
 
Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
Opbrengsten beleggingen 4.365     5.545     
Gerealiseerde waardeverandering 19.958 -    23.059 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 51.807     60.949 -    
Totaal opbrengst   36.214     78.463 -  
           
Beheerloon 217     228     
Overige bedrijfskosten 24     48     
Totaal bedrijfslasten   241     276   
           
Totaal beleggingsresultaat    35.973     78.739 -  
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Verdeling per sector 31-12-2009

Verloop van de beleggingen 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 94.263  172.285 
Aankopen 121.241        82.516  
Verkopen -85.314        -76.530 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 31.849  -84.008 
Stand einde boekjaar 162.039  94.263 
 
 
 
Beleggingenspecificatie 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    

Energie              22.655   19.068 
Basisindustrie              15.469   10.230 
Kapitaalgoederen              11.699   7.652 
Consumptiegoederen             16.763  - 
Duurzame consumptiegoederen               7.203   12.883 
Telecommunicatie              10.005   9.763 
Zakelijke dienstverlening              17.025   8.434 
Handel               4.554   2.017 
Bank- en verzekeringswezen              41.993   19.055 
Farmacie               8.262   3.218 
Overige               6.411   1.943 
            162.039   94.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling per sector 31-12-2008Energie
Basisindustrie
Kapitaalgoederen

Consumptiegoederen
Duurzame consumptiegoederen
Telecommunicatie
Zakelijke dienstverlening
Handel
Bank- en verzekeringswezen

Farmacie
Overige
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Geografische verdeling per 31-12-2009

De geografische onderverdeling is als volgt:  
 2009  2008 
    

Belgie 931  2.152 
Cyprus 1.569  443 
Duitsland 41.222  23.790 
Finland 4.738  2.987 
Frankrijk 34.598  24.659 
Griekenland -  1.963 
Ierland 9.846  2.789 
Italie 8.208  7.628 
Nederland 37.138  16.700 
Portugal 3.864  1.898 
Spanje 19.925  9.254 
 162.039  94.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea 
Aandelen Euro.

Geografische verdeling per 31-12-2008
Belgie
Cyprus
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italie
Nederland
Portugal
Spanje
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Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 
Deze informatie is opgenomen conform de gestelde eisen in het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen art. 124 lid 1i.  
 
Algemeen 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten 
fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, 
houden, beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, zoals deze van kracht waren van 31 
augustus 2000 tot eerstgenoemde datum.  
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is de Stichting Bewaarder Achmea 
Beleggingspools (kvk 34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-
8, 1014 AG. Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
De jaarrekening van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en de op deze jaarrekening betrekking hebbende 
accountantsverklaring zijn openbaar en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar op het kantooradres van de 
Vennootschap en worden gepubliceerd op de website van de Beheerder, www.achmeabeleggingsfondsen.nl 
 
Beleggingsresultaat 
Het vermogen van de Belegggingspool is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 525 miljoen. De netto 
vermogenswaarde per aandeel van het fonds bedroeg ultimo 2009 € 15.847,48 wat ten opzichte van 31 
december 2008 een rendement van 10,39% betekent.
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KERNCIJFERS 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  524.505 96.987 124.201 
Aantal uitstaande participaties  33.097,0538 6.755,9360 8.724,6950 
Netto vermogenswaarde per participaties 1) 15.847,48 14.355,82 14.235,57 
Total expense ratio  0,13% 0,16% 0,22% 
Turnover ratio  385,68% 600,70% 564,57% 
 
1) De netto vermogenswaarde per aandeel wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening 

van de Beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
Verkorte balans per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
ACTIVA           
Beleggingen   510.980     93.071   
Vorderingen   12.874     2.438   
Liquide middelen   2.843     1.479   
Totaal   526.697     96.988   
           
           
PASSIVA           
Fondsvermogen   524.505     96.987   
Kortlopende schulden   2.192     1   
Totaal   526.697     96.988   
 
 
Beleggingsresultaat over de periode 1 januari tot en met 31 december 
(in duizenden euro´s) 
   2009     2008   
           
Opbrengsten beleggingen 15.526     4.748     
Gerealiseerde waardeverandering 2.291     2.200 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 21.521     1.730 -    
Totaal opbrengst   39.338     818   
           
Beheerloon 419     149     
Overige bedrijfskosten 39     15     
Totaal bedrijfslasten   458     164   
           
Totaal beleggingsresultaat    38.880     654   
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Verloop van de beleggingen 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 93.071  121.021 
Aankopen 719.530  81.149  
Verkopen -326.240  -105.169 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 24.619  -3.930 
Stand einde boekjaar 510.980  93.071 
 
 
Beleggingenspecificatie 
 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    
Staatsobligaties 220.411  49.227 
Bedrijfsobligaties 282.928  43.844 
Converteerbare obligaties 7.641  - 
 510.980  93.071 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling per sector 31-12-2009 Verdeling per sector 31-12-2008

Staatsobligaties

Bedrijfsobligaties

Converteerbare obligaties
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Credit Ratings per 31-12-2009

De onderverdeling per Credit Ratings is als volgt: 
 2009  2008 
    

< BBB 2.555  - 
BBB 51.098  5.584 
A3 45.988  2.792 
A2 30.659  3.723 
A1 20.439  10.238 
AA3 91.976  9.307 
AA2 45.988  22.337 
AA1 2.555  6.515 
AAA 219.721  32.575 
 510.980  93.071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een specificatie van de beleggingen verwijzen wij u naar het jaarverslag van Beleggingspool Achmea 
Obligatie Euro. 
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1. Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 
 
Algemene gegevens 
 
Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd  
 door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie tot 1-10-2009  
 werd gevormd door: 

• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Directeur  
 

Vanaf 1-10-2009 wordt de directie gevormd door: 
• Mr. O. Veldt MBA Directievoorzitter  
• G.C.M. Warmerdam RBA QC Directeur  
• Drs. Y.J. de Jong Directeur  
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 
Postbus 59011 
1040 KA Amsterdam 

  
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Rijnzathe 14 
 3454 PV De Meern 
 
Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. 
 Netherlands Branche 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 
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2. Profiel  
 
Structuur 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een 
besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het 
verwerven, houden en beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
Doel 
Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is erop gericht op langere termijn een 
hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen 
realiseren. 
 
Beleggingsbeleid 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt voornamelijk in aandelen van aan de Nederlandse beurs 
genoteerde ondernemingen. Voor een gedeelte kan worden belegd in aandelen van ondernemingen met een 
beursnotering in de eurozone. Het concentratierisico is hierdoor kleiner dan wanneer volledig in aandelen van 
aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen wordt belegd. Het marktrisico wijzigt echter niet. Bij de 
samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende 
sectoren, waarbij wel duidelijke accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen 
vindt met name plaats op basis van de fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en 
financiële slagkracht, kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure 
technologie. De doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te 
bereiken ten opzichte van de benchmark: de AEX Index-Price Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een 
actief bel eggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als 
vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan.  
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over een 
eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de 
macro-economie en de invloeden daarvan op de Nederlandse aandelenmarkt.  
 
Uitgifte en inkoop van participaties 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool 
nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde 
van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de 
Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de 
netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere 
omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop 
kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire 
situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. 
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3. Verslag van de beheerder 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland over het boekjaar 
2009. Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 
verwijzen wij naar het profiel in hoofdstuk 2. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is gedurende de verslagperiode toegenomen tot 
€ 1.342 miljoen. De toename van het vermogen is grotendeels toe te schrijven aan koersstijgingen als gevolg 
van het herstel op de financiele markten (337 miljoen) en instroom van gelden uit Unit Linked 
Beleggingsfondsen (170 miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea 
Aandelen Nederland bedroeg ultimo 2009 € 6.079,87 wat ten opzichte van 31 december 2008 een rendement 
van 40,94% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft 
over dezelfde periode een rendement van 36,35% gerealiseerd.  
 
Stemgedrag en engagement 
Ten behoeve van haar participanten, Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen, stelt de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools handelend inzake de Achmea 
Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de 
beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door 
middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco en F&C Netherlands. Daarnaast treden deze partijen actief 
in dialoog met ondernemingen over corporate governance, sociale - en milieuonderwerpen. Het stembeleid van 
de Achmea Beleggingspools sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis 
dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf en voor de 
uitgangspunten bij een actieve dialoog. Bij diverse ondernemingen heeft de dialoog goede resultaten geboekt.  
 
Engagement: 
In 2009 zijn er voor de actieve dialoog, ook wel enhanced engagement genoemd, thema’s geselecteerd vanuit 
welzijn. De gekozen thema´s voor de actieve dialoog zijn met name watermanagement (ondernemingen die 
veel water verbruiken, zoals bepaalde levensmiddelenfabrikanten) en publieke gezondheidszorg (obesitas en 
toegang tot medicijnen voor de derde wereld) geweest.  
 
Stemgedrag: 
Actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid. Aandeelhouders bevorderen zo 
de kwaliteit van het ondernemingsbestuur, hetgeen op de langere termijn de onderneming en de 
stakeholderswaarde ten goede komt. Op basis van het beleid wordt er gestreefd naar het wereldwijd uitoefenen 
van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco en F&C Netherlands 
B.V. voeren dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het International 
Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen 
naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld.  
 
In 2009 is gestemd op 17 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van 224 voorstellen gestemd, 
waarvan in 218 gevallen er vóór een voorstel is gestemd, in 6 gevallen stemming is onthouden, en in 0 
gevallen is tegengestemd. In 0 gevallen is niet gestemd. Indien niet is gestemd, zijn de redenen daarvoor 
gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de vergadering waren 
uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de 
aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis)-prospectus is eveneens 
niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de “verwachte” opbrengst.  
 
Ook in 2009 passeerden vele onderwerpen de revue op aandeelhoudersvergaderingen. Steeds meer 
ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan 
aandeelhouders. Dit betekent dat via de Achmea Beleggingspools, er gezamenlijk met andere aandeelhouders 
bij steeds meer ondernemingen invloed uitgeoefend kan worden op dit veelbesproken onderwerp. De 
belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn rechten van 
aandeelhouders (ICGN principle 4), toezicht op management (ICGN principle 5) en bezoldiging (ICGN principle 
6).  
 
Uitsluitingen: 
De Achmea Beleggingspools willen niet betrokken zijn bij beleggingen met eigen middelen in activiteiten die 
betrekking hebben op ‘controversiële’ wapens. De volgende wapens worden momenteel als controversieel 
beschouwd: clusterbommen, landmijnen en biologische of chemische wapens. Voortvloeiend uit het 
geformuleerde beleid inzake controversiële wapens zijn diverse ondernemingen uitgesloten als belegging in de 
portefeuille van de Achmea Beleggingspools.
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AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet 
aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen (Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten 
van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond 
waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als 
bedoeld in artikel 121 van het Bgfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het 
financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in 
artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief 
en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2009 effectief 
en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Bestuurswisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire bestuurder, 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. De heren Becker en Vervuurt zijn op 1-10-2009 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Veldt, Warmerdam en De Jong.  
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging 
weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele 
verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van 
individuele financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen 
van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- 
en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze 
fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van de 
Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd 
kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen 
getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding 
tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van 
de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de 
verwachtingen in de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot 
uitdrukking gekomen bij de keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en 
bedrijfstakken een kansrijke positie hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals de groei van de 
economie, inflatie, werkloosheid, politieke stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt. 
 
Concentratierisico  
Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of 
combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie 
van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. 
een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een 
belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde 
gebeurtenissen die de financiele instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de 
beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Om het concentratie risico 
voor Nederlandse aandelen te beperken is een gedeelte van de portefeuille belegd in aandelen van 
ondernemingen met een beursnotering in de Eurozone. Daarnaast is een gedeelte van de portefeuille belegd 
in kleinere bedrijven die geen onderdeel uitmaken van de AEX. 
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Valutakoersrisico  
De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door 
valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. 
Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een 
vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten 
opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de 
Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van 
ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Nederlandse aandelen is er geen 
sprake geweest van direct valutarisico omdat de instrumenten waarin wordt belegd noteren in euro’s.  
Bij de selectie van de individuele aandelen werd rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de 
bedrijven. Het valutarisico uit bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek naar de meest aantrekkelijke 
fondsen van de bedrijven. 
 
Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en 
resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische 
omstandigheden. Dit risico werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte 
waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte 
van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking 
error (maatstaf voor afwijking) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking 
error is er ook gewerkt met maximale afwijking ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, 
verdeling overheid en credits, sectoren, rating, bedrijven, looptijden etc. 
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het 
ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. 
Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door 
nauwelijks te beleggen in niet-liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan 
ook niet voorgekomen.  
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt 
door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. 
Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan 
waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de 
tegenprestatie.  
 
Risico van in- of uitlenen van effecten  
Het inlenen van stukken vindt in principe niet plaats. Binnen de pools waarin de beleggingsfondsen beleggen 
kunnen de stukken eventueel voor 100% worden uitgeleend. Hierbij bestaat het risico dat de inlener niet 
kan voldoen aan zijn verplichting tot teruggave van de geleende effecten. Dit risico wordt beperkt door 
effecten uitsluitend uit te lenen met onderpand in de vorm van effecten en/of liquiditeiten. Het risico van het 
uitlenen van effecten is door een selectief beleid van tegenpartijen en het vragen van zekerheden beperkt. 
Daarbij wordt het uitlenen van stukken uitsluitend toegestaan aan vooraf geselecteerde partijen. Het 
ontvangen onderpand in de vorm van liquiditeiten wordt uitgezet in een goed gespreid depositofonds, 
waarbinnen belegd wordt in instellingen met een hoge rating. De gemiddelde rating van deze beleggingen 
ligt boven AA. Door deze gehanteerde ratingmaatstaf is het risico dat een instelling die geld heeft geleend 
binnen het depositofonds niet aan zijn verplichting tot terugbetaling kan voldoen beperkt. De 
uitleenactiviteiten worden verzorgd door zorgvuldig gekozen derden. 
Aan het uitlenen van effecten zijn operationele risico’s verbonden, zoals onder andere een tijdige “marking 
to market” (het - dagelijks - bepalen van de minimaal aan te houden zekerheden ten opzichte van de 
uitgeleende effecten). De operationele risico’s van de uitleenactiviteiten zijn beperkt en in voorkomende 
gevallen kunnen deze worden afgewenteld op de partij die de uitleenactiviteiten verricht.  
Dit risico werd het afgelopen jaar beperkt door effecten uitsluitend uit te lenen met onderpand en aan vooraf 
geselecteerde partijen. Door het terugkerende vertrouwen in de markt waren de risico’s beperkt. Het risico 
werd verder teruggebracht door liquiditeiten niet meer te accepteren als onderpand. Het risico van het 
herbeleggen van deze liquiditeiten was hierdoor niet meer van toepassing. 
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Risicobeheer  
De bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 
heeft bewaakt dat de Beleggingspool in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder 
voortdurend bleef voldoen aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne 
uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding 
van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken 
worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. 
Per risico is aangegeven hoe de Beleggingspool dit risico gedurende het boekjaar heeft beheerst.  
 
Beleggingsresultaat  
De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn 
aan de Amsterdamse effectenbeurs. Ook kan er voor een klein gedeelte worden belegd in ondernemingen 
die genoteerd zijn aan de beurzen in de Eurolanden.  
 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 374.017 (2008:  
€ -730.864). De Beleggingspool behaalde het afgelopen jaar met een koersstijging van bijna 40% in 
absolute zin een goed resultaat.  
Het herstel op de Amsterdamse effectenbeurs werd geleid door de meer cyclische aandelen waaronder 
Randstad, Fugro, DSM, ASML en Arcelor Mittal. De achterblijvers waren de meer defensieve aandelen zoals 
Reed Elsevier, Ahold en Wolters Kluwer.  
De Beleggingspool had een onderwogen positie ten opzichte van de vergelijkbare benchmark in Arcelor 
Mittal, ASML, Randstad en het sterk presterende ING. Deze onderwegingen hadden een duidelijk negatief 
effect op de performance ten opzichte van de benchmark. Dit negatieve effect werd gecompenseerd door 
de posities die waren ingenomen in de smallcap bedrijven Unit4 Agresso en ASMI International. Ook de 
beleggingen in DSM, Fugro en Unilever droegen positief bij aan de performance ten opzichte van de 
benchmark. 
 
Terugblik economie 2009 
Het jaar 2009 werd in het begin nog volledig gedomineerd door de kredietcrisis en de daaraan gekoppelde 
recessie. Een periode van economische teruggang die nog zelden is voorgekomen. Aan het einde van het 
eerste kwartaal werden er allerlei signalen waargenomen dat er sprake was van een aantrekkende 
economie. De wereldwijde industriële productie vertoonde vanaf het tweede kwartaal een sterk herstel en 
gaandeweg het jaar werd duidelijk dat de kredietcrisis juist in dit deel van de economie een overreactie had 
veroorzaakt. Voorraden bleken te ver afgebouwd en in rap tempo moesten deze weer worden aangevuld. 
Verder in het jaar 2009 werd duidelijk dat het herstel zich breder en verder ontwikkelde. In het tweede 
halfjaar werd duidelijk dat ook de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen toenamen. In de 
Verenigde Staten kwamen er ook lichtpunten in de huizenmarkt waar er sprake was van enig herstel. De 
werkloosheid bleef in de ontwikkelde landen nog steeds het zorgenkind maar daarbij dient te worden 
aangetekend dat ook hier de voortekenen er op wijzen dat het dieptepunt in zicht is. In diverse regio´s is er 
sprake van een groei van het aantal banen.  
Het lijkt er op dat de autoriteiten het zekere voor het onzekere willen nemen en weinig haast maken met de 
afbouw van de genomen maatregelen om de economie te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2009 
Het beursjaar kende voor aandelen in 2009 een jaar met twee gezichten. Het eerste kwartaal was min of 
meer een voortzetting van de wereldwijde financiële crisis met gevolgen voor de koersontwikkelingen. Maar 
vanaf half maart was er een duidelijke kentering in het sentiment en begonnen de koersen aan hun opmars. 
Aandelen in de geïndustrialiseerde landen zijn over het jaar 2009 met 27% gestegen. In de opkomende 
landen bedroeg dit percentage zelfs 74%. De rally vanaf maart was een van de sterkste in de geschiedenis 
en werd ingegeven door het glorende herstel van de economie. Ook de meevallende bedrijfswinsten waren 
een belangrijke factor bij de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Het bleek dat veel bedrijven 
goed hadden ingespeeld op de vraaguitval door de economische crisis. Kostenreducties werden op grote 
schaal doorgevoerd waardoor bij enig herstel dit snel in de bedrijfswinsten tot uitdrukking kon komen. 
 
Vooruitzichten  
Ondanks de eerste signalen van herstel in de Verenigde Staten is het vooralsnog onduidelijk wanneer dit 
gepaard zal gaan met de benodigde banengroei en dalende werkloosheid. Er wordt in Amerika een groei 
voorzien van circa 4% in 2010. Dit onder voorwaarde dat de werkloosheid inderdaad het hoogtepunt voorbij 
is en de productiviteitsgroei aanhoudt. De sterk stijgende industriële productie kan gunstig doorwerken in de 
bedrijfswinsten. 
De economische vooruitzichten zien er voor Europa steeds beter uit. Het herstel wordt getrokken door 
Duitsland en Frankrijk. De indicatoren voor het ondernemersvertrouwen en de productie wijzen op een 
positieve kentering. Ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Er wordt een voortzetting van de groei voorzien, al 
zal het herstel volgens velen vooral langzaam en geleidelijk verlopen. De groeiverwachting van 0,7% in 
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2010 van de Europese Commissie is veel lager dan het verwachte tempo in de Verenigde Staten en blijft 
hiermede ook ver achter op de gemiddelde groei. Er blijven grote verschillen tussen de landen van de EU 
onderling: tegenover de betere vooruitzichten voor Duitsland en Frankrijk staan de problemen met de 
overheidsfinanciën in Griekenland en de uit de pan rijzende werkloosheid in Spanje.  
Op grond van een recente schatting van het Centraal Planbureau voor de groei van de Nederlandse 
economie (1,5% in 2010) zal deze het komende jaar beter presteren dan de rest van de EU. 
De opkomende markten kunnen dankzij positieve demografische factoren en toenemende mondialisering ook 
in 2010 weer de sterkste groeicijfers behalen. Vooral voor India, China en Indonesië zijn de vooruitzichten 
goed. De stijgende grondstoffenprijzen zijn vooral gunstig voor Rusland en Brazilië. 
 
Aandelen 
Na het slechte beursjaar van 2008 en een goed presterende beurs in het jaar 2009 is het de grote vraag 
wat de ontwikkelingen in 2010 ons zullen brengen. 
Positief lijkt de huidige waardering op de aandelenmarkten. In historisch perspectief is het niveau van de 
koersen aantrekkelijk. De grote vraag is echter in welk tempo het herstel zich zal doorzetten. Er blijft een 
grote onzekerheid of de huidige vraag stand kan houden. De overheden en consumenten zullen een stuk van 
de schuldpositie moeten wegwerken en de stimuleringsactiviteiten zullen verder moeten worden afgebouwd. 
De bedrijfsresultaten zijn sterk afhankelijk van deze ontwikkelingen.  
 
De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen het 
beleggingsbeleid van 2009 vooralsnog in 2010 niet te wijzigen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Vanaf 1 januari 2010 is de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Achmea 
Beleggingsfondsen uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen 
Nederland 
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de 
beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS  
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  1.341.622 798.373 1.493.340 
Aantal uitstaande participaties  220.666,4964       185.069,2708  175.556,0405 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.079,87 4.313,91 8.506,34 
Total expense ratio  0,18% 0,18% 0,21% 
Turnover ratio  52,82% 54,84% 79,85% 
 

1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de 
jaarrekening van de beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties.   
          

  2009 2008 2007 2006 2005 
Beleggingsresultaat: 1) 40,94% -46,45% 2,13% 15,73% 30,49% 
Waarvan uit  inkomsten  4,26% 3,79% 0,99% 3,55% 4,18% 
 waardeverandering  36,87% -50,11% 1,20% 12,40% 26,54% 
 kosten  -0,19% -0,14% -0,06% -0,22% -0,23% 
Benchmark AEX  36,35% -52,32% 4,12% 13,41% 25,48% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking 

op de periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 

Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
AEX  : Amsterdam Exchanges Price Index
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4. Financiële gegevens  
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 

2009 
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA AANDELEN NEDERLAND 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Aandelen   1.348.910     788.008   
           
Vorderingen           
Uit hoofde van effectentransacties        1.857     39.748     
Overige vorderingen     6.295     4.897     
   8.152     44.645   
           
Liquide middelen   -     -   
           
Totaal   1.357.062     832.653   
           
           
PASSIVA           

           
Fondsvermogen           
Geplaatst kapitaal 1.443.139     1.273.907     
Cumulatief resultaat 475.534 -    255.330     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 374.017     730.864 -    
   1.341.622     798.373   
           
Kortlopende schulden           
Schulden uit hoofde van effectentransacties 187     25.948     
Schulden aan bank 15.243     8.310     
Overige schulden 10     22     

   15.440     34.280   
           

Totaal   1.357.062     832.653   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Opbrengsten beleggingen 38.881     59.671     
Gerealiseerde waardeverandering  119.711 -       181.020 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 456.579        607.355 -    
Totaal bedrijfsopbrengsten   375.749     728.704 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 1.658            2.065      
Overige bedrijfskosten 74                 95      
Totaal bedrijfslasten   1.732     2.160   
           
Netto resultaat   374.017     730.864 -  
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA AANDELEN NEDERLAND 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 374.017     730.864 -    
Gerealiseerde waardeverandering 119.711        181.020     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 456.579 -       607.355     
Aankopen van beleggingen 448.702 -       475.478  -    
Verkopen van beleggingen 224.668     334.610     
Mutaties vorderingen 36.493     36.728 -    
Mutaties kortlopende schulden 25.773 -    25.969     
   176.165 -    94.116 -  
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Inbreng participanten 201.087     98.845     
Ingenomen participaties 31.855 -    62.948 -    
   169.232     35.897   
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   6.933 -    58.219 -  
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   8.310 -    49.909   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   15.243 -    8.310 -  
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Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland toelichting algemeen 
 
Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland stelt zich ten doel 
voor rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van 
vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen 
van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot 
eerstgenoemde datum.  
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als 
transparant aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK 
34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-8, 1014 AG. Het 
bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de administratie van de 
Beleggingspool uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., die op haar beurt de administratieve taken heeft 
uitbesteed aan BNY Mellon S.A./N.V.. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit 
Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden 
euro´s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de slotkoersen per balansdatum. Waardeveranderingen in de 
portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de 
winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de 
kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties 
De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde 
bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover 
nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde 
dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds 
de lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in het jaar ten laste van de Beleggingspool zijn gebracht 
exclusief de kosten van effectentransacties en rentekosten.  
De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te 
delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de 
bedragen per 31-12-2008 x 0,5, 31-03-2009, 30-06-2009, 30-09-2009 en 31-12-2009 x 0,5 bij elkaar op 
te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen.
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Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het 
gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als 
gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de 
gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen 
van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De 
turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het 
gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense 
ratio. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´ waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden 
aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd 
voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in 
de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde 
bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.
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Verdeling per sector 31-12-2009

Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland toelichting op de balans 
(in duizenden euro´s) 

 
Beleggingen 
Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. 
De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 788.008  1.435.515 
Aankopen 448.702        475.478  
Verkopen -224.668        -334.610 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 336.868  -788.375 
Stand einde boekjaar 1.348.910  788.008 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2009 52,82% (2008: 54,84%). Binnen de portefeuille 
werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de turnover 
ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
 
Een gedeelte van de portefeuille is gedurende het boekjaar uitgeleend. De vergoeding ad € 123 (2008: € -2) 
is opgenomen onder Opbrengst stocklending. Ultimo 2009 bedraagt de balanswaarde van de uitgeleende 
effecten € 22.020 (2008: € 30.253) en hiervoor zijn zekerheden in effecten ontvangen ter hoogte van 
€ 23.490 (2008: € 32.367).  
 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    

Energie 183.020  197.096 
Basisindustrie 223.174  104.816 
Kapitaalgoederen 41.868  4.173 
Consumptiegoederen 234.165  73.391 
Duurzame consumptiegoederen 122.339  69.245 
Telecommunicatie 85.487  75.408 
Zakelijke dienstverlening 105.775  95.921 
Handel 74.297  28.550 
Bank- en verzekeringswezen 127.836  62.905 
Farmacie 33.420  25.705 
Overige 117.529  50.798 
 1.348.910  788.008 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De specificatie van de beleggingen is opgenomen in hoofdstuk 5. 

Verdeling per sector 31-12-2008Energie
Basisindustrie
Kapitaalgoederen
Consumptiegoederen
Duurzame consumptiegoederen
Telecommunicatie
Zakelijke dienstverlening
Handel
Bank- en verzekeringswezen
Farmacie
Overige
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In de Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is een beperkte mogelijkheid tot spreiding. Hierdoor loopt 
de Beleggingspool een concentratierisico ten aanzien van de volgende beleggingen groter dan 5% van de 
portefeuille: 
 2009 2008 

Unilever Nv Cva 15,44% 9,31% 
Royal Dutch Shell 12,02% 23,18% 
Arcelormittal 9,83% 6,59% 
Kon Philips Electronics 7,92% 8,04% 
Kon Kpn Nv 6,34% 9,57% 
Akzo Nobel 5,84% 4,81% 
Ahold Nv 5,51% 3,62% 
   
 
 
Vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Te vorderen dividendbelasting 6.295  4.897 
Totaal overige vorderingen 6.295  4.897 
 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een 
marktconforme rente ontvangen. 
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Fondsvermogen 
 
Geplaatst kapitaal  
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 1.273.907  1.238.010 
Geplaatst gedurende het boekjaar 201.087  98.845 
Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar -31.855  -62.948 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 1.443.139  1.273.907 
 
Cumulatief resultaat 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 255.330  141.693 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -730.864  113.637 
Stand einde boekjaar -475.534  255.330 
 
 
Vergelijkend overzicht fondsvermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  1.341.622 798.373 1.493.340 
Aantal uitstaande participaties  220.666,4964    185.069,2708 175.556,0405 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.079,87 4.313,91 8.506,34 
 
1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de 

jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
 
Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: 
 2009  2008 
    

Achmea Nederland Aandelenfonds 62.996  44.005 
Achmea Aandelen Fonds 535.700  563.041 
Zilveren Kruis Aandelen Fonds 262.315  191.326 
Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II 196.952  - 
Avéro Achmea Mixfonds II 12.666  - 
Avéro Achmea Mixfonds III 187.569  - 
Avéro Achmea Mixfonds IV 83.424  - 
Afronding -  1 
 1.341.622  798.373 
 
Schulden aan bank 
Betreft direct opeisbare rekening-courant schuld bij de bank. Hiervoor wordt een marktconforme rente 
betaald. 
 
Overige schulden 
 2009  2008 
    

Accountantskosten onderzoek van de jaarrekening 10  1 
Overige schulden -  21 
 10  22 
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 2009  2008 
    
Dividend 38.324          58.972  
Opbrengst stocklending 123                   -2 
Rente rekening-courant -98                 626  
Overige opbrengsten 532               75  
 38.881  59.671 
Voor de verklaring van de opbrengst stocklening verwijzen wij naar de toelichting op de beleggingen. 
 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactiekosten (€ 260) welke bij de participanten in 
rekening wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor 
aan- en verkopen en een class action Ahold (€ 268). 
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen  
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). 
De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de 
aankoopkosten).  
In de waardeverandering is een bedrag van € 850 (2008: € 1.004) aan transactiekosten opgenomen uit 
hoofde van aan- en verkopen van beleggingen. 
 
Bedrijfslasten 
 2009  2008 
    
Beheerloon 1.658         2.065  
Bewaarloon 48  98 
Kosten depotbank 17  - 
Accountantskosten onderzoek van de jaarrekening 10  - 
Overige bedrijfskosten -1              -3  
 1.732  2.160 
Het beheerloon betreft een door F&C Netherlands B.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het 
vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van 0,17% (2008: 0,17%) van het gemiddeld 
uitstaand fondsvermogen 
Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in 
bewaring hebben van de beleggingen. 
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 0,18% (2008: 0,18%). 
Voor uitleg inzake de total expense ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
De total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
Beheerloon 0,17% 
Bewaarloon 0,00% 
Overige bedrijfskosten 0,01% 
 
Personeel en bezoldiging 
De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. 
De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. 
 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen 
Nederland 
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.
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Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland overige gegevens 
 
Winstbestemming 
Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool 
Achmea Aandelen Nederland, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de 
jaarrekening vast. 
 
Dividendvoorstel 
Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool 
Achmea Aandelen Nederland worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen 
Nederland en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. 
 
Bestemming van het resultaat 
Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2009 
toe te voegen aan het cumulatief resultaat. 
 
Persoonlijke belangen directie 
De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de 
Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2009 en op 31 december 2009 de 
volgende persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland: 
 
Fonds Belang per 31-12-2009 Belang per 01-01-2009 
Aegon Nv      2.849 849 
Ahold Nv     2.660 660 
Asm Intl 400 400 
Heineken 375 375 
Ing Groep Nv 9.868 6.017 
 Koninklijke Dsm Nv 375 359 
Kon Philips Electronics 200 200 
Reed Elsevier Nv 835 802 
Royal Dutch Shell   3.354 3.330 
Tnt Nv  - 24 
Unilever Nv Cva 1.095 1.093 
 
 
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen 
voorgedaan. 
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Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 
 
ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland 
te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 
met de toelichting gecontroleerd.  
 
Verantwoordelijkheid van de directie 
De beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelich tingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is 
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 
van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 
van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 
die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van 
de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de 
beheerder van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  
 
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland per 31 december 2009 en van het resultaat 
over 2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 
 
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW. 
 
Utrecht, 24 maart 2010  
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V. 
W.L.L. Paulissen RA 
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5. Beleggingenspecificatie 
(in duizenden euro’s) 

 
De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Nederland is als volgt: 
 
Beleggingen 2009: 
Fondsnaam Waarde  Fondsnaam Waarde  Fondsnaam Waarde 
        

Aegon Nv 45.618  Gerresheimer Ag 6.652  Royal Dutch Shell 162.078 
Ahold Nv 74.297  Heineken  13.522  Sbm Offshore Nv 6.952 
Akzo Nobel 78.769  Heineken Hldg  12.388  Tnt Nv 62.788 
Arcelormittal  132.640  Ing Groep Nv 63.674  Unibail Rodamco  50.932 
Asm Intl 15.534  Kon Bam Groep Nv 5.113  Unilever Nv Cva 208.257 
Asml Holding Nv 15.733  Kon Kpn Nv 85.487  Unit 4 Agresso Nv 14.622 
Bnp Paribas 18.543  Nokia Ab 19.183  Usg People Nv  3.808 
Koninklijke Dsm Nv  33.420  Kon Philips Electronics  106.805  Wolters Kluwer  30.320 
Fugro Nv  20.942  Reed Elsevier Nv 60.833   1.348.910 
 
Ter vergelijking de beleggingen 2008: 
Fondsnaam Waarde  Fondsnaam Waarde  Fondsnaam Waarde 
        

Aegon Nv 12.036  Fugro Nv 14.455  Sbm Offshore Nv 4.173 
Ahold NV  28.550  Ing Groep Nv 47.621  Tnt Nv  36.034 
Akzo Nobel 37.870  Kon Bam Groep Nv 15.054  Tomtom Nv  2.403 
Arcelormittal 51.892  Kon Kpn Nv  75.409  Unibail Rodamco  14.764 
Asml Holding Nv  5.883  Kon Philips Electronics 63.362  Unilever Nv Cva  73.391 
Koninklijke Dsm Nv            25.705  Reed Elsevier Nv 44.998  Unit 4 Agresso Nv 5.818 
Fortis 3.248  Royal Dutch Shell  182.641  Wolters Kluwer   42.701 
       788.008 
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1. Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
 
Algemene gegevens 
 
Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd  
 door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie tot 1-10-2009  
 werd gevormd door: 

• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Directeur  
 

Vanaf 1-10-2009 wordt de directie gevormd door: 
• Mr. O. Veldt MBA Directievoorzitter  
• G.C.M. Warmerdam RBA QC Directeur  
• Drs. Y.J. de Jong Directeur  
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 
Postbus 59011 
1040 KA Amsterdam 

 
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Rijnzathe 14 
 3454 PV De Meern 
 
Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. 
 Netherlands Branche 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 
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 2. Profiel  
 
Structuur 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een 
besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het 
verwerven, houden en beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
Doel 
Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is erop gericht op langere termijn een 
hoger totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou 
kunnen realiseren. 
 
Beleggingsbeleid 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in aandelen van ondernemingen met een 
beursnotering in de eurozone. De samenstelling van de portefeuille wordt gedomineerd door de sectorkeuze. 
Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren, waarbij duidelijke 
accenten worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op 
basis van fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, 
kwaliteit van het management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De 
doelstelling van de Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken 
ten opzichte van de benchmark: de FTSE World Eurobloc Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een 
actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als 
vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten, stocklending- en repo-transacties zijn toegestaan.  
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over 
een eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, 
de macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten in de eurozone.  
 
Uitgifte en inkoop van participaties 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool 
nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto 
vermogenswaarde van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. 
Tevens is de Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te 
kopen tegen de netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een 
bijzondere omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Euro, uitsluitend naar haar oordeel, 
de inkoop kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of 
monetaire situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. 
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3. Verslag van de beheerder 
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro over het boekjaar 2009.  
Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro verwijzen wij 
naar het profiel in hoofdstuk 2. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is gedurende de verslagperiode toegenomen tot  
€ 164 miljoen. De toename van het vermogen is grotendeels toe te schrijven aan koersstijgingen als gevolg 
van het herstel op de financiele markten (32 miljoen) en instroom van gelden uit Unit Linked 
Beleggingsfondsen (27 miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea 
Aandelen Euro bedroeg ultimo 2009 € 6.906,77 wat ten opzichte van 31 december 2008 een rendement 
van 31,07% betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft 
over dezelfde periode een rendement van 28,81% gerealiseerd.  
 
Stemgedrag en engagement 
Ten behoeve van haar participanten, Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen, stelt de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools handelend inzake de Achmea 
Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de 
beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door 
middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco en F&C Netherlands. Daarnaast treden deze partijen 
actief in dialoog met ondernemingen over corporate governance, sociale - en milieuonderwerpen. Het 
stembeleid van de Achmea Beleggingspools sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende 
codes, die als basis dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een 
bedrijf en voor de uitgangspunten bij een actieve dialoog. Bij diverse ondernemingen heeft de dialoog goede 
resultaten geboekt.  
 
Engagement: 
In 2009 zijn er voor de actieve dialoog, ook wel enhanced engagement genoemd, thema’s geselecteerd 
vanuit welzijn. De gekozen thema´s voor de actieve dialoog zijn met name watermanagement 
(ondernemingen die veel water verbruiken, zoals bepaalde levensmiddelenfabrikanten) en publieke 
gezondheidszorg (obesitas en toegang tot medicijnen voor de derde wereld) geweest.  
 
Stemgedrag: 
Actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid. Aandeelhouders 
bevorderen zo de kwaliteit van het ondernemingsbestuur, hetgeen op de langere termijn de onderneming en 
de stakeholderswaarde ten goede komt. Op basis van het beleid wordt er gestreefd naar het wereldwijd 
uitoefenen van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco en F&C 
Netherlands B.V. voeren dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het 
International Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen 
ondernemingen naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden 
beoordeeld.  
 
In 2009 is gestemd op 45 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van 584 voorstellen gestemd, 
waarvan in 521 gevallen er vóór een voorstel is gestemd, in 2 gevallen stemming is onthouden, en in 61 
gevallen is tegengestemd. In 0 gevallen is niet gestemd. Indien niet is gestemd, zijn de redenen daarvoor 
gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de vergadering 
waren uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de 
aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis)-prospectus is 
eveneens niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de “verwachte” opbrengst.  
 
Ook in 2009 passeerden vele onderwerpen de revue op aandeelhoudersvergaderingen. Steeds meer 
ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan 
aandeelhouders. Dit betekent dat via de Achmea Beleggingspools, er gezamenlijk met andere 
aandeelhouders bij steeds meer ondernemingen invloed uitgeoefend kan worden op dit veelbesproken 
onderwerp. De belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn 
rechten van aandeelhouders (ICGN principle 4), toezicht op management (ICGN principle 5) en bezoldiging 
(ICGN principle 6).  
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Uitsluitingen: 
De Achmea Beleggingspools willen niet betrokken zijn bij beleggingen met eigen middelen in activiteiten 
die betrekking hebben op ‘controversiële’ wapens. De volgende wapens worden momenteel als 
controversieel beschouwd: clusterbommen, landmijnen en biologische of chemische wapens. 
Voortvloeiend uit het geformuleerde beleid inzake controversiële wapens zijn diverse ondernemingen 
uitgesloten als belegging in de portefeuille van de Achmea Beleggingspools. 
 
AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet 
aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële 
ondernemingen (Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten 
van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond 
waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als 
bedoeld in artikel 121 van het Bgfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het 
financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in 
artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief 
en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2009 effectief 
en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Bestuurswisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire bestuurder, 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. De heren Becker en Vervuurt zijn op 1-10-2009 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Veldt, Warmerdam en De Jong.  
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging 
weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele 
verloren gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van 
individuele financiële instrumenten waarin door de beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen 
van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- 
en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze 
fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van de 
Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd 
kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen 
getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding 
tussen rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van 
de evaluatie aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de 
verwachtingen in de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot 
uitdrukking gekomen bij de keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en 
bedrijfstakken een kansrijke positie hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals de groei van de 
economie, inflatie, werkloosheid, politieke stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt. 
 
Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en 
resultaten van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische 
omstandigheden. Dit risico werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte 
waarbinnen, bij het maken van de keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte 
van de benchmark. Per portefeuille is vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking 
error (maatstaf voor afwijking) kan worden ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking 
error is er ook gewerkt met maximale afwijking ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, 
verdeling overheid en credits, sectoren, rating, bedrijven, looptijden etc.
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Concentratierisico  
Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of 
combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie 
van de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. 
een belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een 
belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde 
gebeurtenissen die de financiele instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de 
beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Dit risico werd zo veel 
mogelijk beperkt, afhankelijk van het beleggingsbeleid en de mogelijkheden van de beleggingsmarkt, door te 
streven naar een zo breed mogelijke spreiding over de regio’s, landen, sectoren en bedrijven.  
 
Valutakoersrisico  
De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door 
valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. 
Van direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een 
vreemde valuta zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten 
opzichte van de euro een negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van het de 
Beleggingspool. Van indirect valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van 
ondernemingen die hun resultaten (deels) buiten de eurozone realiseren. Bij Euro aandelen is er geen sprake 
geweest van direct valutarisico omdat de instrumenten waarin wordt belegd noteren in euro’s.  
Bij de selectie van de individuele aandelen werd rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de 
bedrijven. Het valutarisico uit bedrijfsvoering was onderdeel van het onderzoek naar de meest aantrekkelijke 
fondsen van de bedrijven.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het 
ontbreken van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. 
Hierdoor kan er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door 
nauwelijks te beleggen in niet-liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan 
ook niet voorgekomen. 
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt 
door strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. 
Daarbij zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan 
waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de 
tegenprestatie.  
 
Risicobeheer  
De bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 
heeft bewaakt dat de Beleggingspool in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder 
voortdurend bleef voldoen aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne 
uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding 
van de portefeuille, de kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken 
worden gedaan en de liquiditeit van de beleggingen. 
Per risico is aangegeven hoe de Beleggingspool dit risico gedurende het boekjaar heeft beheerst. 
 
Beleggingsresultaat  
De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn aan de 
beurzen in de Eurolanden. 
 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Euro heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 35.973 (2008:  
€ -78.739). Het absolute resultaat van het de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro was, met een 
koersstijging van bijna 30%, het afgelopen boekjaar goed. De resultaten waren beter dan de vergelijkbare 
benchmark.  
Het jaar 2009 kende twee verschillende gezichten. De periode tot maart werd gekenmerkt door angst voor 
verdere afschrijvingen bij banken en de zorg over het financiële systeem. Na half maart was er een duidelijke 
kentering te zien in de koersontwikkelingen van aandelen waarbij de meer cyclische bedrijven het uitstekend 
deden. De voorkeur voor defensieve sectoren zoals media en pharma had een negatief effect op de relatieve 
performance. De aandelenselectie compenseerde dit meer dan volledig. De keuze voor een relatief zware 
weging in het bedrijf C&C (producent van cider) droeg positief bij aan het resultaat. Ook de overwogen 
positie in BNP Paribas had een belangrijk aandeel in het resultaat van de Beleggingspool. Daarnaast pakte de 
belegging in het bedrijf OHL - Obrascon Huarte Lain (o.a. exploitant van tolwegen) goed uit.  
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Terugblik economie 2009 
Het jaar 2009 werd in het begin nog volledig gedomineerd door de kredietcrisis en de daaraan gekoppelde 
recessie. Een periode van economische teruggang die nog zelden is voorgekomen. Aan het einde van het 
eerste kwartaal werden er allerlei signalen waargenomen dat er sprake was van een aantrekkende 
economie. De wereldwijde industriële productie vertoonde vanaf het tweede kwartaal een sterk herstel en 
gaandeweg het jaar werd duidelijk dat de kredietcrisis juist in dit deel van de economie een overreactie had 
veroorzaakt. Voorraden bleken te ver afgebouwd en in rap tempo moesten deze weer worden aangevuld. 
Verder in het jaar 2009 werd duidelijk dat het herstel zich breder en verder ontwikkelde. In het tweede 
halfjaar werd duidelijk dat ook de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen toenamen. In de 
Verenigde Staten kwamen er ook lichtpunten in de huizenmarkt waar er sprake was van enig herstel. De 
werkloosheid bleef in de ontwikkelde landen nog steeds het zorgenkind maar daarbij dient te worden 
aangetekend dat ook hier de voortekenen er op wijzen dat het dieptepunt in zicht is. In diverse regio´s is er 
sprake van een groei van het aantal banen.  
Het lijkt er op dat de autoriteiten het zekere voor het onzekere willen nemen en weinig haast maken met de 
afbouw van de genomen maatregelen om de economie te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2009 
Het beursjaar kende voor aandelen in 2009 een jaar met twee gezichten. Het eerste kwartaal was min of 
meer een voortzetting van de wereldwijde financiële crisis met gevolgen voor de koersontwikkelingen. Maar 
vanaf half maart was er een duidelijke kentering in het sentiment en begonnen de koersen aan hun opmars. 
Aandelen in de geïndustrialiseerde landen zijn over het jaar 2009 met 27% gestegen. In de opkomende 
landen bedroeg dit percentage zelfs 74%. De rally vanaf maart was een van de sterkste in de geschiedenis 
en werd ingegeven door het glorende herstel van de economie. Ook de meevallende bedrijfswinsten waren 
een belangrijke factor bij de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Het bleek dat veel bedrijven 
goed hadden ingespeeld op de vraaguitval door de economische crisis. Kostenreducties werden op grote 
schaal doorgevoerd waardoor bij enig herstel dit snel in de bedrijfswinsten tot uitdrukking kan komen. 
 
Vooruitzichten  
Ondanks eerste signalen van herstel in de Verenigde Staten is het vooralsnog onduidelijk wanneer dit 
gepaard zal gaan met de benodigde banengroei en dalende werkloosheid. Er wordt in Amerika een groei 
voorzien van circa 4% in 2010. Dit onder de voorwaarde dat de werkloosheid inderdaad het hoogtepunt 
voorbij is en de productiviteitsgroei aanhoudt. De sterk stijgende industriële productie kan gunstig 
doorwerken in de bedrijfswinsten 
De economische vooruitzichten zien er voor Europa steeds beter uit. Het herstel wordt getrokken door 
Duitsland en Frankrijk. De indicatoren voor het ondernemersvertrouwen en de productie wijzen op een 
positieve kentering. Ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Er wordt een voortzetting van de groei voorzien, al 
zal het herstel volgens velen vooral langzaam en geleidelijk verlopen. De groeiverwachting van 0,7% in 
2010 van de Europese Commissie is veel lager dan het verwachte tempo in de Verenigde Staten en blijft 
hiermede ook ver achter op de gemiddelde groei. Er blijven grote verschillen tussen de landen van de EU 
onderling: tegenover de betere vooruitzichten voor Duitsland en Frankrijk staan de problemen met de 
overheidsfinanciën in Griekenland en de uit de pan rijzende werkloosheid in Spanje.  
Op grond van een recente schatting van het Centraal Planbureau voor de groei van de Nederlandse 
economie (1,5% in 2010) zal deze het komende jaar beter presteren dan de rest van de EU. 
De opkomende markten kunnen dankzij positieve demografische factoren en toenemende mondialisering ook 
in 2010 weer de sterkste groeicijfers behalen. Vooral voor India, China en Indonesië zijn de vooruitzichten 
goed. De stijgende grondstoffenprijzen zijn vooral gunstig voor Rusland en Brazilië. 
 
Aandelen 
Na het slechte beursjaar van 2008 en een goed presterende beurs in het jaar 2009 is het de grote vraag 
wat de ontwikkelingen in 2010 ons zullen brengen. 
Positief lijkt de huidige waardering op de aandelenmarkten. In historisch perspectief is het niveau van de 
koersen aantrekkelijk. De grote vraag is echter in welk tempo het herstel zich zal doorzetten. Er blijft een 
grote onzekerheid of de huidige vraag stand kan houden. De overheden en consumenten zullen een stuk van 
de schuldpositie moeten wegwerken en de stimuleringsactiviteiten zullen verder moeten worden afgebouwd. 
De bedrijfsresultaten zijn sterk afhankelijk van deze ontwikkelingen.  
 
Valuta´s 
Grote wisselkoersschommelingen worden voor 2010 niet voorzien. De dollar kan iets aan kracht winnen 
omdat een eventueel economisch herstel eerder te zien zal zijn in de VS dan in de Eurozone.  
 
De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen het 
beleggingsbeleid van 2009 vooralsnog in 2010 niet te wijzigen. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Vanaf 1 januari 2010 is de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Achmea 
Beleggingsfondsen uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. 
Per 1 mei 2010 zal het vermogensbeheer van een deel van de portefeuille van de Beleggingspool Achmea 
Aandelen Euro worden uitgevoerd door andere vermogensbeheerders naast F&C Netherlands B.V.. 
 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.  
 
 
Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de 
beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS  
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  163.585 95.215 173.999 
Aantal uitstaande participaties  23.684,7294        18.069,2782 17.762,2837 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.906,77 5.269,44 9.795,98 
Total expense ratio  0,18% 0,21%                  0,22% 
Turnover ratio  114,86% 107,04% 105,97% 
 
1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de 

jaarrekening van de beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties.   
          

  2009 2008 2007 2006 2005 
Beleggingsresultaat: 1) 31,07% -46,21% 9,03% 19,83% 27,93% 
Waarvan uit  inkomsten  3,77% 3,25% 2,92% 3,23% 3,33% 
 waardeverandering  27,51% -49,30% 6,35% 16,85% 24,86% 
 kosten  -0,21% -0,16% -0,23% -0,24% -0,25% 
Benchmark FT Euro  28,81% -43,97% 8,72% 23,40% 25,90% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking 

op de periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
FT Euro  : Financial Times Stock Exchange World Eurobloc (Total Return) 
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4. Financiële gegevens  
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 

2009 
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA AANDELEN EURO 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Aandelen   162.039     94.263   
           
Vorderingen           
Uit hoofde van effectentransacties  3     109     
Overige vorderingen  1.211      1.536     
   1.214     1.645   
           
Liquide middelen   396     -   
           
Totaal   163.649     95.908   
           
           
PASSIVA           

           
Fondsvermogen           
Geplaatst kapitaal 153.975     121.578     
Cumulatief resultaat 26.363 -    52.376     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 35.973     78.739 -    
   163.585     95.215   
           
Kortlopende schulden           
Schulden uit hoofde van effectentransacties 54     73     
Schulden aan bank -     619     
Overige schulden 10     1     

   64     693   
           

Totaal   163.649     95.908   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Opbrengsten beleggingen 4.365     5.545     
Gerealiseerde waardeverandering  19.958 -       23.059 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 51.807        60.949 -    
Totaal bedrijfsopbrengsten   36.214     78.463 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 217     228      
Overige bedrijfskosten 24                 48      
Totaal bedrijfslasten   241     276   
           
Netto resultaat   35.973     78.739 -  
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA AANDELEN EURO 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 35.973     78.739 -    
Gerealiseerde waardeverandering 19.958     23.059     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 51.807 -    60.949     
Aankopen van beleggingen 121.241 -    82.516 -    
Verkopen van beleggingen 85.314     76.530     
Mutaties vorderingen 431     3.078     
Mutaties kortlopende schulden 10 -    2.247 -    
   31.382 -    114   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Inbreng participanten 76.194     9.824     
Ingenomen participaties 43.797 -    9.869 -    
   32.397     45 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   1.015     69   
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   619 -    688 -  
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   396     619 -  
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Beleggingspool Achmea Aandelen Euro toelichting algemeen 
 
Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Euro stelt zich ten doel voor 
rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van 
vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen 
van het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot 
eerstgenoemde datum.  
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK 
34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-8, 1014 AG. Het 
bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V..  
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de administratie van de 
Beleggingspool uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., die op haar beurt de administratieve taken heeft 
uitbesteed aan BNY Mellon S.A./N.V.. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit 
Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving  en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden 
euro´s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 
Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de slotkoersen per balansdatum. Waardeveranderingen in de 
portefeuille worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de 
winst- en verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de 
kostprijs en als gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties 
De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde 
bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover 
nodig, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde 
dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds 
de lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in het jaar ten laste van de Beleggingspool zijn gebracht 
exclusief de kosten van effectentransacties en rentekosten.  
De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te 
delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de 
bedragen per 31-12-2008 x 0,5, 31-03-2009, 30-06-2009, 30-09-2009 en 31-12-2009 x 0,5 bij elkaar op 
te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen.
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Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het 
gemiddeld fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als 
gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de 
gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen 
van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De 
turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het 
gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense 
ratio. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´ waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden 
aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd 
voor kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in 
de beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde 
bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen  worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.
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Verdeling per sector 31-12-2009

Beleggingspool Achmea Aandelen Euro toelichting op de balans 
(in duizenden euro´s) 

 
Beleggingen 
Beleggingspool Achmea Aandelen Euro belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. 
De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 94.263  172.285 
Aankopen 121.241        82.516  
Verkopen -85.314        -76.530 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 31.849  -84.008 
Stand einde boekjaar 162.039  94.263 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2009 114,86% (2008: 107,04%). Binnen de portefeuille 
werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor uitleg inzake de turnover 
ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
 
 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    
Energie 22.655  19.068 
Basisindustrie 15.469  10.230 
Kapitaalgoederen 11.699  7.652 
Consumptiegoederen 16.763  - 
Duurzame consumptiegoederen 7.203  12.883 
Telecommunicatie 10.005  9.763 
Zakelijke dienstverlening 17.025  8.434 
Handel 4.554  2.017 
Bank- en verzekeringswezen 41.993  19.055 
Farmacie 8.262  3.218 
Overige 6.411  1.943 
 162.039  94.263 
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Geografische verdeling per 31-12-2009

 
De geografische verdeling is als volgt: 
 2009  2008 
    
Belgie 931  2.152 
Cyprus 1.569  443 
Duitsland 41.222  23.790 
Finland 4.738  2.987 
Frankrijk 34.598  24.659 
Griekenland -  1.963 
Ierland 9.846  2.789 
Italie 8.208  7.628 
Nederland 37.138  16.700 
Portugal  3.864  1.898 
Spanje 19.925  9.254 
 162.039  94.263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De specificatie van de beleggingen is opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
 
Vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Te vorderen dividendbelasting 1.211  1.536 
Totaal overige vorderingen 1.211  1.536 
 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een 
marktconforme rente ontvangen.

Geografische verdeling per 31-12-2008
Belgie
Cyprus
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italie
Nederland
Portugal
Spanje
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Fondsvermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 121.578  121.623 
Geplaatst gedurende het boekjaar 76.194  9.824 
Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar -43.797  -9.869 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 153.975  121.578 
 
Cumulatief resultaat 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 52.376  36.863 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -78.739  15.513 
Stand einde boekjaar -26.363  52.376 
 
 
Vergelijkend overzicht fondsvermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  163.585 95.215 173.999 
Aantal uitstaande participaties  23.684,7294    18.069,2782 17.762,2837 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 6.906,77 5.269,44 9.795,98 
 
1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de 

jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
 
Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: 
 2009  2008 
    
Avéro Achmea Euro Aandelenfonds 31.234  - 
Achmea Eurolanden Aandelenfonds (AEL) 31.571  19.602 
Achmea Eurolanden Mixfonds 33.047  25.425 
Achmea Euro Aandelenfonds 67.733  50.188 
 163.585  95.215 
 
 
Schulden aan bank 
Betreft direct opeisbare rekening-courant schuld bij de bank. Hiervoor wordt een marktconforme rente 
betaald. 
 
Overige schulden 
 2009  2008 
    
Accountantskosten onderzoek van de jaarrekening 10  1 
 10  1 
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 2009  2008 
    
Dividend 4.327          5.582  
Rente rekening-courant -13  -55  
Overige opbrengsten 51               18  
 4.365  5.545 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactiekosten (€ 25) welke bij de participanten in 
rekening wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor 
aan- en verkopen en een class action Ahold (€ 7). 
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen  
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). 
De ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de 
aankoopkosten).  
In de waardeverandering is een bedrag van € 152 (2008: € 170) aan transactiekosten opgenomen uit 
hoofde van aan- en verkopen van beleggingen. 
 
Bedrijfslasten 
 2009  2008 
    
Beheerloon 217         228  
Bewaarloon 16  31 
Kosten depotbank 2  1 
Accountantskosten onderzoek van de jaarrekening 10  - 
Overige bedrijfskosten -4              16  
 241  276 
Het beheerloon betreft een door F&C Netherlands B.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het 
vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van 0,17% (2008: 0,17%) van het gemiddeld 
uitstaand fondsvermogen. 
Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in 
bewaring hebben van de beleggingen. 
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 0,18% (2008: 0,21%). 
Voor uitleg inzake de total expense ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
De total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
Beheerloon 0,16% 
Bewaarloon 0,01% 
Overige bedrijfskosten 0,01% 
 
Personeel en bezoldiging 
De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. 
De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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Beleggingspool Achmea Aandelen Euro overige gegevens 
 
 
Winstbestemming 
Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool 
Achmea Aandelen Euro, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de 
jaarrekening vast. 
 
Dividendvoorstel 
Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool 
Achmea Aandelen Euro worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
en vindt er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. 
 
Bestemming van het resultaat 
Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2009 
toe te voegen aan het cumulatief resultaat. 
 
Persoonlijke belangen directie 
De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de 
Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2009 en 31 december 2009 de volgende 
persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro: 
 
Fonds Belang per 31-12-2009 Belang per 01-01-2009 
Aegon Nv      2.849 849 
Ahold Nv     2.660 660 
Ing Groep Nv 9.868 6.017 
Kon Philips Electronics 200 200 
Reed Elsevier Nv 835 802 
Tnt Nv  - 24 
Unilever Nv Cva 1.095 1.093 
 
 
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen 
voorgedaan. 
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Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro 
 
ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro te 
Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met 
de toelichting gecontroleerd.  
 
Verantwoordelijkheid van de directie 
De beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij 
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is 
afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 
van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling 
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening 
van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar 
die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van 
de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de 
toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de 
beheerder van de vennootschap heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  
 
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro per 31 december 2009 en van het resultaat over 
2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 
 
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 
2:391 lid 4 BW. 
 
Utrecht, 24 maart 2010  
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V. 
W.L.L. Paulissen RA 
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5. Beleggingenspecificatie 
(in duizenden euro’s) 

 
De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Euro is als volgt: 
 
Beleggingen 2009: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        
Adidas Ag      2.907  Carrefour 2.158  Kon Philips Electronics 2.153 
Aegon Nv 3.028  Crh Plc 3.113  Nokia Ab Oy 4.738 
Ahold Nv 2.397  Daimler Ag 1.698  Obrascon 1.726 
Akzo Nobel 4.390  Deutsche Post Ag 3.731  Pernod-Ricard Npv  1.212 
Allianz Se 5.598  E.On Ag 5.445  Prosegur Comp 2.098 
Anheuser Busch 931  Edp Energ De Portugal 2.602  Reed Elsevier Nv 2.805 
Arcelormittal Npv  2.225  Eni Spa 2.970  Sanofi Sa 2.878 
Axa 2.300  Galp Energia B 1.262  Sap Ag 4.827 
Bank Of Cyprus Ltd 1.569  Gdf Suez 3.484  Siemens Ag 6.961 
Basf Se Npv 1.626  Gerresheimer Ag 2.388  Soc Generale 4.880 
Bayer Ag 4.137  Grifols Sa 1.247  Telefonica Sa 5.437 
Bbva Bilb Viz 5.519  Heineken Hldg 1.473  Tnt Nv 1.806 
Bco Santander Sa 3.897  Ing Groep Nv 1.819  Total   6.892 
Bmw 1.903  Ingenico  1.049  Unicredito Italiano Spa 1.222 
Bnp Paribas 8.143  Intesa Sanpaolo 4.017  Unilever Nv Cva 6.413 
C&C Group 4.242  Kerry Gp 2.490  Wolters Kluwer 4.061 
Cap Gemini Sa  1.601  Kon Kpn Nv 4.568   162.039 
 
Ter vergelijking de beleggingen 2008: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        Aareal Bank Ag  265  Deutsche Post Ag  1.857  Obrascon  1.101 
Adidas Ag  1.418  E.On Ag  3.516  Ote Hellenic Telecom  820 
Aegon Nv  1.288  Edp Energ De Portugal  1.067  Reed Elsevier Nv 1.709 
Akzo Nobel 1.649  Elect De Franc  1.869  Sap Ag  2.212 
Allianz Se 2.909  Eni Spa  3.195  Siemens Ag  3.560 
Anheuser Busch  2.151  Essilor Intl  1.648  Soc Generale  1.113 
Axa  1.439  Filli Follie  377  Telecom Italia 1.216 
Bank Of Cyprus Ltd 443  Fresenius Ag  1.569  Telefonica Sa  4.797 
Bayer Ag  2.696  Galp Energia B  832  Tnt Nv  1.692 
Bbva Bilb Viz  2.385  Gdf Suez  2.875  Total Sa  5.715 
Bco Santander Sa  971  Gerresheimer Ag  1.031  Unicredito Italiano Spa  1.172 
Bayer Motoren Werk 1.474  Ing Groep Nv  1.758  Unilever Nv Cva  3.231 
Bnp Paribas 1.746  Intesa Sanpaolo 2.045  Vallourec Sa 742 
C&C Group  485  Jc Decaux Sa  212  Veolia Environment 1.104 
Carrefour  2.017  Kerry Gp  1.043  Vinci Sa  1.750 
Commerzbank Ag 757  Kon Kpn Nv  2.930  Vivendi Sa  2.429 
Crh Plc  1.261  Nat Bank Of Greece  766  Wolters Kluwer  2.444 
Daimler Ag  525  Nokia Ab Oy 2.987   94.263 
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1. Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 
 
Algemene gegevens 
 
Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd  
 door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie tot 1-10-2009  
 werd gevormd door: 

• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Directeur  
 

Vanaf 1-10-2009 wordt de directie gevormd door: 
• Mr. O. Veldt MBA Directievoorzitter  
• G.C.M. Warmerdam RBA QC Directeur  
• Drs. Y.J. de Jong Directeur  
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 
Postbus 59011 
1040 KA Amsterdam 

 
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Rijnzathe 14 
 3454 PV De Meern 
 
Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. 
 Netherlands Branche 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 
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2. Profiel  
 
Structuur 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een 
besloten fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het 
verwerven, houden en beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
Doel 
Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is erop gericht op langere termijn een hoger 
totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen 
realiseren. 
 
Beleggingsbeleid 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt in ondernemingen genoteerd in ontwikkelde landen in 
hoofdzakelijk de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Tevens kan voor een klein 
gedeelte worden belegd in minder ontwikkelde landen. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt gestreefd 
naar een evenwichtige verdeling over de verschillende sectoren en regio’s, waarbij wel duidelijke accenten 
worden aangebracht. De selectie van de individuele ondernemingen vindt met name plaats op basis van 
fundamentele factoren zoals: ondernemingsstrategie, competitieve en financiële slagkracht, kwaliteit van het 
management, winstgevendheid, groeiperspectieven en superieure technologie. De doelstelling van de 
Beleggingspool is met een goed gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten opzichte van de 
benchmark: de MSCI World Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een actief beleggingsbeleid voert en de 
benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten en repo-transacties zijn toegestaan.  
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over een 
eigen researchteam dat gericht onderzoek doet naar ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de 
macro-economie en de invloeden daarvan op de aandelenmarkten wereldwijd.  
 
Uitgifte en inkoop van participaties 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool 
nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde 
van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de 
Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de 
netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere 
omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop 
kan opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire 
situatie geen netto vermogenswaarde kan bepalen. 
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3. Verslag van de beheerder  
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld over het boekjaar 2009. 
Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld verwijzen wij 
naar het profiel in hoofdstuk 2. 
  
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 
97 miljoen. De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 
bedroeg ultimo 2009 € 5.626,24 wat ten opzichte van 31 december 2008 een rendement van 25,19% 
betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft over dezelfde 
periode een rendement van 26,72% gerealiseerd.  
 
Stemgedrag en engagement 
Ten behoeve van haar participanten, Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen, stelt de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools handelend inzake de Achmea 
Beleggingspools zich op als een betrokken aandeelhouder richting ondernemingen die deel uitmaken van de 
beleggingsportefeuille van de Achmea Beleggingspools. Het uitbrengen van de stemmen, al dan niet door 
middel van proxy voting, wordt gedaan door Robeco en F&C Netherlands. Daarnaast treden deze partijen actief 
in dialoog met ondernemingen over corporate governance, sociale - en milieuonderwerpen. Het stembeleid van 
de Achmea Beleggingspools sluit zich aan bij internationaal geaccepteerde en erkende codes, die als basis 
dienen voor de beoordeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf en voor de 
uitgangspunten bij een actieve dialoog. Bij diverse ondernemingen heeft de dialoog goede resultaten geboekt.  
 
Engagement: 
In 2009 zijn er voor de actieve dialoog, ook wel enhanced engagement genoemd, thema’s geselecteerd vanuit 
welzijn. De gekozen thema´s voor de actieve dialoog zijn met name watermanagement (ondernemingen die 
veel water verbruiken, zoals bepaalde levensmiddelenfabrikanten) en publieke gezondheidszorg (obesitas en 
toegang tot medicijnen voor de derde wereld) geweest. 
 
Stemgedrag: 
Actief laten uitoefenen van het stemrecht is onderdeel van het betrokken beleid. Aandeelhouders bevorderen zo 
de kwaliteit van het ondernemingsbestuur, hetgeen op de langere termijn de onderneming en de 
stakeholderswaarde ten goede komt. Op basis van het beleid wordt er gestreefd naar het wereldwijd uitoefenen 
van het stemrecht op de aandelen waarin de Achmea Beleggingspools beleggen. Robeco en F&C Netherlands 
B.V. voeren dit stembeleid uit. Dit beleid is gebaseerd op de internationale principes van het International 
Corporate Governance Network (ICGN). De ICGN-principes geven een breed kader waarbinnen ondernemingen 
naar lokale maatstaven, zoals de Nederlandse Corporate Governance Code worden beoordeeld.  
 
In 2009 is gestemd op 751 aandeelhoudersvergaderingen, is er ten behoeve van 8.639 voorstellen gestemd, 
waarvan in 6.697 gevallen er vóór een voorstel is gestemd, in 777 gevallen stemming is onthouden, en 
in 1.121 gevallen is tegengestemd. In 44 gevallen is niet gestemd. Indien niet is gestemd, zijn de redenen 
daarvoor gelegen in het feit dat de aandelen van de betreffende onderneming op het moment van de 
vergadering waren uitgeleend, ofwel dat de aandelen pas deel zijn gaan uitmaken van de portefeuille nadat de 
aandeelhoudersvergadering reeds had plaatsgevonden. Zoals opgenomen in het (basis)-prospectus is eveneens 
niet gestemd indien de kosten niet opwogen tegen de “verwachte” opbrengst.  
 
Ook in 2009 passeerden vele onderwerpen de revue op aandeelhoudersvergaderingen. Steeds meer 
ondernemingen kiezen ervoor het beloningsbeleid voor bestuurders ter stemming voor te leggen aan 
aandeelhouders. Dit betekent dat via de Achmea Beleggingspools, er gezamenlijk met andere aandeelhouders 
bij steeds meer ondernemingen invloed uitgeoefend kan worden op dit veelbesproken onderwerp. De 
belangrijkste onderwerpen waar een stem tegen het management werd uitgebracht zijn rechten van 
aandeelhouders (ICGN principle 4), toezicht op management (ICGN principle 5) en bezoldiging (ICGN principle 
6).  
 
Uitsluitingen: 
De Achmea Beleggingspools willen niet betrokken zijn bij beleggingen met eigen middelen in activiteiten die 
betrekking hebben op ‘controversiële’ wapens. De volgende wapens worden momenteel als controversieel 
beschouwd: clusterbommen, landmijnen en biologische of chemische wapens. Voortvloeiend uit het 
geformuleerde beleid inzake controversiële wapens zijn diverse ondernemingen uitgesloten als belegging in de 
portefeuille van de Achmea Beleggingspools. 
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AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan 
de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
(Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van 
de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan 
zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in 
artikel 121 van het Bgfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht 
en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 
Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en 
niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2009 effectief en 
overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Bestuurswisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire bestuurder, 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. De heren Becker en Vervuurt zijn op 1-10-2009 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Veldt, Warmerdam en De Jong.  
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 
goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze 
fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van de 
Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de beleggingspool wordt belegd 
kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen 
getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen 
rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie 
aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in 
de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot uitdrukking gekomen bij de 
keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en bedrijfstakken een kansrijke positie 
hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals de groei van de economie, inflatie, werkloosheid, politieke 
stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt.    
 
Valutakoersrisico  
De waardeontwikkeling van de belegging waarin wordt belegd kan worden beïnvloed door 
valutakoersschommelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen direct en indirect valutakoersrisico. Van 
direct valutakoersrisico is sprake indien de financiële instrumenten waarin wordt belegd, in een vreemde valuta 
zijn genoteerd. Hierdoor kan een verandering in de koers van een vreemde valuta ten opzichte van de euro een 
negatief of positief effect hebben op de beleggingen en de dividenden van de Beleggingspool. Van indirect 
valutakoersrisico is sprake als er wordt belegd in financiële instrumenten van ondernemingen die hun resultaten 
(deels) buiten de eurozone realiseren. Het directe valutarisico is bij wereld aandelen niet afgedekt.  
Bij de selectie van de individuele aandelen wordt rekening gehouden met het indirecte valutarisico van de 
desbetreffende bedrijven. Het valutarisico uit bedrijfsvoering is onderdeel van het onderzoek naar de meest 
aantrekkelijke fondsen van de bedrijven.  
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Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten 
van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico 
werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de 
keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is 
vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking) kan worden 
ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking error is er ook gewerkt met maximale afwijking 
ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, verdeling overheid en credits, sectoren, rating, 
bedrijven, looptijden etc.  
 
Concentratierisico  
Door te beleggen in onder meer hetzelfde land, dezelfde regio, dezelfde sector, bij dezelfde debiteuren of 
combinaties hiervan, is de spreiding van de beleggingsportefeuille beperkt. De oorzaak van de concentratie van 
de portefeuille kan het gevolg zijn van het beleggingsbeleid. Een beperkter beleggingsuniversum (b.v. een 
belegging in Nederland) leidt tot geringere spreidingsmogelijkheden dan een groter universum (b.v. een 
belegging in de Eurozone of een wereldwijde belegging). Door het concentratierisico kunnen bepaalde 
gebeurtenissen die de financiele instrumenten raken van grotere invloed zijn op de waarde van de 
beleggingsportefeuille dan bij een minder geconcentreerde beleggingsportefeuille. Dit risico werd zo veel 
mogelijk beperkt, afhankelijk van het beleggingsbeleid en de mogelijkheden van de beleggingsmarkt, door te 
streven naar een zo breed mogelijke spreiding over de regio’s, landen, sectoren en bedrijven.  
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken 
van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door nauwelijks te 
beleggen in niet-liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan ook niet 
voorgekomen.  
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 
strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. Daarbij 
zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het 
risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.  
 
Risicobeheer  
De bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, Achmea Beleggingsfonden Beheer B.V., heeft 
bewaakt dat de Beleggingspool in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend bleef 
voldoen aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke 
richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de 
kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de 
liquiditeit van de beleggingen. 
Per risico is aangegeven hoe de Beleggingspool dit risico gedurende het boekjaar heeft beheerst. 
 
Beleggingsresultaat 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld spreidt het risico mondiaal. Hierdoor kan er geprofiteerd worden 
van de groeimogelijkheden van topondernemingen over de gehele wereld. 
 
De Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 19.622 (2008:  
€ - 55.975). In 2009 deed de Beleggingspool het met een koersstijging van 24% goed. Het rendement van de 
portefeuille bleef achter bij de vergelijkbare benchmark. 
De performance binnen de Europese regio spande de kroon met een percentage van 35%. De Verenigde Staten 
en de ontwikkelde landen in het Verre Oosten behaalden een performance van 24% en 16%. 
De selectie van aandelen binnen het Europese deel van de portefeuille droeg positief bij aan de relatieve 
performance. Met name binnen de sector Energie en Telecommunicatie was de bijdrage positief dankzij posities 
in Tullow Oil, Cairn Energy en Tele 2. De selectie binnen de Amerikaanse en Japanse regio had echter een 
negatief effect op de relatieve performance. De voorkeur voor de Japanse technologie aandelen als Yahoo 
Japan en Square Enix bleven sterk achter bij onze verwachtingen. Ook de posities in de Japanse Pharma 
bedrijven Takeda en Terumo hadden niet het gewenste resultaat.  
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Terugblik economie 2009 
Het jaar 2009 werd in het begin nog volledig gedomineerd door de kredietcrisis en de daaraan gekoppelde 
recessie. Een periode van economische teruggang die nog zelden is voorgekomen. Aan het einde van het eerste 
kwartaal werden er allerlei signalen waargenomen dat er sprake was van een aantrekkende economie. De 
wereldwijde industriële productie vertoonde vanaf het tweede kwartaal een sterk herstel en gaandeweg het jaar 
werd duidelijk dat de kredietcrisis juist in dit deel van de economie een overreactie had veroorzaakt. Voorraden 
bleken te ver afgebouwd en in rap tempo moesten deze weer worden aangevuld. Verder in het jaar 2009 werd 
duidelijk dat het herstel zich breder en verder ontwikkelde. In het tweede halfjaar werd duidelijk dat ook de 
detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen toenamen. In de Verenigde Staten kwamen er ook 
lichtpunten in de huizenmarkt waar er sprake was van enig herstel. De werkloosheid bleef in de ontwikkelde 
landen nog steeds het zorgenkind maar daarbij dient te worden aangetekend dat ook hier de voortekenen er op 
wijzen dat het dieptepunt in zicht is. In diverse regio´s is er sprake van een groei van het aantal banen.  
Het lijkt er op dat de autoriteiten het zekere voor het onzekere willen nemen en weinig haast maken met de 
afbouw van de genomen maatregelen om de economie te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2009 
Het beursjaar kende voor aandelen in 2009 een jaar met twee gezichten. Het eerste kwartaal was min of meer 
een voortzetting van de wereldwijde financiële crisis met gevolgen voor de koersontwikkelingen. Maar vanaf 
half maart was er een duidelijke kentering in het sentiment en begonnen de koersen aan hun opmars. Aandelen 
in de geïndustrialiseerde landen zijn over het jaar 2009 met 27% gestegen. In de opkomende landen bedroeg 
dit percentage zelfs 74%. De rally vanaf maart was een van de sterkste in de geschiedenis en werd ingegeven 
door het glorende herstel van de economie. Ook de meevallende bedrijfswinsten waren een belangrijke factor 
bij de positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Het bleek dat veel bedrijven goed hadden ingespeeld op 
de vraaguitval door de economische crisis. Kostenreducties werden op grote schaal doorgevoerd waardoor bij 
enig herstel dit snel in de bedrijfswinsten tot uitdrukking kan komen. 
 
Vooruitzichten  
Ondanks de eerste signalen van herstel in de Verenigde Staten is het vooralsnog onduidelijk wanneer dit 
gepaard zal gaan met de benodigde banengroei en dalende werkloosheid. Er wordt in Amerika een groei 
voorzien van circa 4% in 2010. Dit onder voorwaarde dat de werkloosheid inderdaad het hoogtepunt voorbij is 
en de productiviteitsgroei aanhoudt. De sterk stijgende industriële productie kan gunstig doorwerken in de 
bedrijfswinsten. 
De economische vooruitzichten zien er voor Europa steeds beter uit. Het herstel wordt getrokken door 
Duitsland en Frankrijk. De indicatoren voor het ondernemersvertrouwen en de productie wijzen op een positieve 
kentering. Ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Er wordt een voortzetting van de groei voorzien, al zal het 
herstel volgens velen vooral langzaam en geleidelijk verlopen. De groeiverwachting van 0,7% in 2010 van de 
Europese Commissie is veel lager dan het verwachte tempo in de Verenigde Staten en blijft hiermede ook ver 
achter op de gemiddelde groei. Er blijven grote verschillen tussen de landen van de EU onderling: tegenover de 
betere vooruitzichten voor Duitsland en Frankrijk staan de problemen met de overheidsfinanciën in Griekenland 
en de uit de pan rijzende werkloosheid in Spanje.  
Op grond van een recente schatting van het Centraal Planbureau voor de groei van de Nederlandse economie  
(1,5% in 2010) zal deze het komende jaar beter presteren dan de rest van de EU. 
De opkomende markten kunnen dankzij positieve demografische factoren en toenemende mondialisering ook in 
2010 weer de sterkste groeicijfers behalen. Vooral voor India, China en Indonesië zijn de vooruitzichten goed. 
De stijgende grondstoffenprijzen zijn vooral gunstig voor Rusland en Brazilië.  
 
Aandelen 
Na het slechte beursjaar van 2008 en een goed presterende beurs in het jaar 2009 is het de grote vraag wat de 
ontwikkelingen in 2010 ons zullen brengen. 
Positief lijkt de huidige waardering op de aandelenmarkten. In historisch perspectief is het niveau van de 
koersen aantrekkelijk. De grote vraag is echter in welk tempo het herstel zich zal doorzetten. Er blijft een grote 
onzekerheid of de huidige vraag stand kan houden. De overheden en consumenten zullen een stuk van de 
schuldpositie moeten wegwerken en de stimuleringsactiviteiten zullen verder moeten worden afgebouwd. De 
bedrijfsresultaten zijn sterk afhankelijk van deze ontwikkelingen.  
 
Valuta´s 
Grote wisselkoersschommelingen worden voor 2010 niet voorzien. De dollar kan iets aan kracht winnen omdat 
een eventueel economisch herstel eerder te zien zal zijn in de VS dan in de Eurozone.  
 
De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen het 
beleggingsbeleid van 2009 vooralsnog in 2010 niet te wijzigen. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Vanaf 1 januari 2010 is de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Achmea 
Beleggingsfondsen uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. 
 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de 
beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. 
 
KERNCIJFERS  
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  96.747 80.020 139.471 
Aantal uitstaande participaties  17.195,5633        17.805,8273  18.861,9345 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 5.626,24 4.494,03 7.394,31 
Total expense ratio  0,19% 0,17% 0,23% 
Turnover ratio  30,60% 75,25% 231,50% 
 
1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de 

jaarrekening van de beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties.    
         

  2009 2008 2007 2006 2005 
Beleggingsresultaat: 1) 25,19% -39,22% -2,89% 9,26% 24,69% 
Waarvan uit  inkomsten  3,02% 2,18% 2,06% 2,31% 2,38% 
 waardeverandering  22,35% -41,26% -4,71% 7,19% 22,56% 
 kosten  -0,18% -0,14% -0,24% -0,24% -0,25% 
Benchmark MSCI World  26,72% -37,24% -1,18% 7,92% 26,79% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking op de 

periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
MSCI World : Morgan Stanley Capital International World (Total Return)  
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA AANDELEN WERELD 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Aandelen   95.102     80.055   
           
Vorderingen           
Uit hoofde van effectentransacties 256     6.047     
Overige vorderingen 571     953     
   827     7.000   
           
Liquide middelen   827     -   
           
Totaal   96.756     87.055   
           
           
PASSIVA           

           
Fondsvermogen           
Geplaatst kapitaal 116.500     119.396     
Cumulatief resultaat 39.376 -    16.599     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 19.622     55.975 -    
   96.746     80.020   
           
Kortlopende schulden           
Schulden uit hoofde van effectentransacties -     5.904     
Schulden aan bank -     1.125     
Overige schulden 10     6     

   10     7.035   
           

Totaal   96.756     87.055   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Opbrengsten beleggingen 2.349     3.117     
Gerealiseerde waardeverandering  8.941 -       14.164 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 26.352        44.716 -    
Totaal bedrijfsopbrengsten   19.760     55.763 -  

           
LASTEN           
            
Beheerloon 107            153      
Overige bedrijfskosten 31                 59      
Totaal bedrijfslasten   138     212   
           
Netto resultaat   19.622     55.975 -  
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA AANDELEN WERELD 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 19.622     55.975 -    
Gerealiseerde waardeverandering 8.941        14.164     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 26.352 -       44.716     
Aankopen van beleggingen 15.055 -       50.668  -    
Verkopen van beleggingen 17.419     50.870     
Mutaties vorderingen 6.173     6.263 -    
Mutaties kortlopende schulden 5.900 -    5.907     
   4.848     2.751   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Inbreng participanten 18.816     6.330     
Ingenomen participaties 21.712 -    9.806 -    
   2.896 -    3.476 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   1.952     725 -  
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   1.125 -    400 -  
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   827     1.125 -  
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Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld toelichting algemeen 
 
Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld stelt zich ten doel voor 
rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot 
eerstgenoemde datum.  
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK 
34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-8, 1014 AG. Het 
bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V..  
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de administratie van de 
Beleggingspool uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., die op haar beurt de administratieve taken heeft 
uitbesteed aan BNY Mellon S.A./N.V..  
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit 
Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerk in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden 
euro´s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.  
 
Vreemde valuta 
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de slotkoers op balansdatum. Baten en 
lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Koersresultaten (gerealiseerd en 
ongerealiseerd) op vreemde valuta worden in de resultatenrekening verantwoord. Voor de omrekening van de 
buitenlandse valuta naar euro’s zijn in 2009 de volgende omrekenkoersen gehanteerd: 
 

Valuta 2009 2008 
   

Amerikaanse dollar 1,4301 1,3900 
Australische dollar 1,6007 1,9937 
Britse pond 0,8932 0,9668 
Canadese dollar 1,5030 1,7160 
Japanse yen 132,5401 126,0038 
Noorse kroon 8,3086 9,7329 
Singaporese dollar 2,0094 2,0027 
Zweedse kroon 10,2629 10,9921 
Zwitserse frank 1,4887 1,4795 
 
Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de slotkoersen per balansdatum. Waardeveranderingen in de portefeuille 
worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en 
verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als 
gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties 
De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde 
bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers
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Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde 
dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de 
lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden to egerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in het jaar ten laste van de Beleggingspool zijn gebracht exclusief 
de kosten van effectentransacties en rentekosten.  
De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen 
door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de bedragen per 
31-12-2008 x 0,5, 31-03-2009, 30-06-2009, 30-09-2009 en 31-12-2009 x 0,5 bij elkaar op te tellen en 
vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. 
 
Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld 
fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van 
het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde 
berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de 
beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover 
ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld 
fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´ waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden 
aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor 
kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de 
beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde 
bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. 
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Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld toelichting op de balans 
(in duizenden euro´s) 

 
Beleggingen 
Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. 
De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 80.055  139.137 
Aankopen 15.055        50.668  
Verkopen -17.419        -50.870 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 17.411  -58.880 
Stand einde boekjaar 95.102  80.055 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2009 30,60% (2008: 75,25%).  
Binnen de portefeuille werd een terughoudend beleid gevoerd bij de aan- en verkoop van effecten. Voor 
uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling.  
 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    
Energie 14.214  12.201 
Basisindustrie 2.865  3.426 
Kapitaalgoederen 9.237  6.757 
Consumptiegoederen 11.006  9.205 
Duurzame consumptiegoederen 4.032  2.156 
Telecommunicatie 3.289  5.072 
Zakelijke dienstverlening 9.124  6.932 
Handel 2.357  1.986 
Bank- en verzekeringswezen 16.194  12.581 
Farmacie 14.012  12.588 
Overige 8.772  7.151 
 95.102  80.055 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdeling per sector 31-12-2008
Energie
Basisindustrie
Kapitaalgoederen
Consumptiegoederen
Duurzame consumptiegoederen
Telecommunicatie
Zakelijke dienstverlening
Handel
Bank- en verzekeringswezen
Farmacie
Overige

Verdeling per sector 31-12-2009
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Geografische verdeling per 31-12-2009

 
De geografische onderverdeling is als volgt: 
 2009  2008 
    

Australie 4.506  2.841 
Belgie 767  470 
Bermuda 67  122 
Canada 3.161  2.215 
Cyprus 306  165 
Duitsland 5.299  4.221 
Engeland 6.537  5.309 
Finland 1.100  802 
Frankrijk 3.211  1.490 
Ierland 940  214 
Italie 0  883 
Japan 8.712  9.605 
Nederland 3.146  2.582 
Noorwegen 853  255 
Oostenrijk -  320 
Portugal 614  618 
Singapore 477  264 
Spanje 1.527  1.204 
Verenigde Staten 47.679  40.386 
Zweden 1.004  517 
Zwitserland 5.196  5.572 
 95.102  80.055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De specificatie van de beleggingen is opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
Vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Te vorderen dividendbelasting 493  762 
Overige vorderingen 78  191 
Totaal overige vorderingen 571  953 
 

De overige vorderingen betreft nog te ontvangen dividend. 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een 
marktconforme rente ontvangen. 
 

Geografische verdeling per 31-12-2008

Australie
Belgie
Bermuda
Canada
Cyprus
Duitsland
Engeland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italie
Japan
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Singapore
Spanje
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
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Fondsvermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    

Stand begin boekjaar 119.396  122.872 
Geplaatst gedurende het boekjaar 18.816  6.330 
Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar -21.712  -9.806 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 116.500  119.396 
 
Cumulatief resultaat 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 16.599  20.876 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 -55.975  -4.277 
Stand einde boekjaar -39.376  16.599 
 
Vergelijkend overzicht fondsvermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  96.747 80.020 139.471 
Aantal uitstaande participaties  17.195,5633    17.805,8273 18.861,9345 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 5626,24 4.494,03 7.394,31 
 
1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de 

jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: 
 2009  2008 
    
Achmea Wereld Aandelenfonds 7.214  5.102 
Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds 89.532  - 
Avéro Achmea Internationaal Aandelenfonds -  25.241 
Avéro Achmea Onderscheidend Aandelenfonds -  26.890 
Avéro Wereldwijd Aandelenfonds -  22.786 
Afronding -  1 
 96.746  80.020 
 
 
Overige schulden 
 2009  2008 
    
Accountantskosten  onderzoek van de jaarrekening 10  1 
Overige schulden -  5 
 10  6 
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 2009  2008 
    
Dividend 2.321  3.071  
Rente rekening-courant -10                 -3  
Overige opbrengsten 38               49  
 2.349  3.117 
De overige opbrengsten betreffen voornamelijk transactiekosten (€ 23) welke bij de participanten in rekening 
wordt gebracht bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor aan- en 
verkopen en class actions (€ 5). 
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen  
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De 
ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de 
aankoopkosten).  
In de waardeverandering is een bedrag van € 34 (2008: € 62) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van 
aan- en verkopen van beleggingen. 
 
Bedrijfslasten 
 2009  2008 
    
Beheerloon 107  153 
Bewaarloon 10  24 
Kosten depotbank 34  35 
Accountantskosten   onderzoek van de jaarrekening 9  - 
Overige bedrijfskosten -22  - 
 138  212 
Het beheerloon betreft een door F&C Netherlands B.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het 
vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van 0,19% (2008: 0,17%) van het gemiddeld 
uitstaand vermogen. 
Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring 
hebben van de beleggingen. 
 
De overige bedrijfskosten betreft een correctie op niet terugvorderbare dividendbelasting voorgaande jaren, 
welke in 2009 alsnog is ontvangen. 
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 0,19% (2008: 0,17%). 
Voor uitleg inzake de total expense ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
De total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
Beheerloon 0,13% 
Bewaarloon 0,01% 
Overige bedrijfskosten 0,05% 
 
Personeel en bezoldiging 
De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. 
De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld overige gegevens 
 
 
Winstbestemming 
Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool 
Achmea Aandelen Wereld, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de 
jaarrekening vast. 
 
Dividendvoorstel 
Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea 
Aandelen Wereld worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld en vindt 
er geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. 
 
Bestemming van het resultaat 
Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2009 toe te 
voegen aan het cumulatief resultaat. 
 
Persoonlijke belangen directie 
De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de 
Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2009 en 31 december 2009 de volgende 
persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld: 
 
 
Fonds Belang per 31-12-2009 Belang per 01-01-2009 
Kon Philips Electronics 200 200 
Reed Elsevier 835 802 
Tnt Nv  - 24 
Ubs Ag 2.514 2.514 
Unilever Nv Cva 1.095 1.093 
 
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen 
voorgedaan. 
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Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld 
 
ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld te 
Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de 
toelichting gecontroleerd.  
 
Verantwoordelijkheid van de directie 
De beheerder van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht 
te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en 
uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat 
een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder van de vennootschap heeft gemaakt, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 
 
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 
BW. 
 
Utrecht, 24 maart 2010  
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V. 
W.L.L. Paulissen RA 
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5. Beleggingenspecificatie 
(in duizenden euro’s) 
 

De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Aandelen Wereld is als volgt: 
 

Beleggingen 2009: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        3m Co 254  Biogen Idec Inc 90  Csl Ltd  470 
5th Thrd Bancorp 25  Bj Servs  41  Csx Corp 154 
Abbott Laboratories 414  Bank of Nova Scotia  296  Cvs Caremark Corp 239 

Accenture Ltd 156  Bank Of America Corp 599  Daito Tst Cons  669 
Ace Ltd 91  Bmc Software Inc 99  Danaher Corp  132 
Adobe Sys Incorp 129  Bnp Paribas  723  Dean Foods Co  35 
Adidas Ag  613  Boeing Co  211  Deere & Co  149 
Adv Micro Dev Inc 58  Bony Mellon Corp 235  Dell Inc  149 
Aes Corporation  74  Boston Properties Inc  61  Deutsche Post Ag  682 
Aetna Inc New Com  101  Boston Scientific 77  Devon Energy Corp 191 
Aflac Inc 120  Bp Plc  1.372  Directv Group Inc 283 
Agilent Techn Inc 105  Bridgestone Corp  409  Discover Fin Servs 38 
Air Products & Chem  84  Bristol-Myers Squibb 258  Disney Walt Co  300 
Akzo Nobel  496  Broadcom Inc 88  Dnb Nor Nok10        853 
Alcoa Inc 84  Broadridge Fin Sol  9  Dominion Resources 147 
Allergan Inc 106  Burlington Santa Fe  154  Donnelley Rr  36 
Allianz Se  679  Ca Inc  58  Dow Chemical Co 124 
Allstate Corporation 74  Cairn Energy Plc 556  Dst Systems Inc Del  40 
Altria Group Inc  183  Canadian Nat Railway 121  Du Pont De Nemours 122 
Amada Co 515  Canadian Nat Res 283  Duke Energy Corp 134 
Amazon Com Inc  201  Capital One Fin Corp  92  Dun & Bradstreet Corp 58 
Amb Property Corp 30  Cardinal Health  48  E.On Ag  879 
Amdocs Ltd  59  Carefusion Corp  19  Eastman Kodak  10 
Amer Elec Pwr  77  Carnival Corp  93  Eaton Corp  70 
American Int Group 18  Carrefour  731  Ebay Inc 143 
Ameriprise Fin Inc  46  Caterpillar Inc  196  Ecolab Inc 75 
Amerisourcebergen 104  Cbs Corp  38  Edison Int  63 
Amex Com 190  Celgene Corp  101  Edp Energias Portugal 329 
Amgen 290  Cenovus Energy  121  Efg Int  298 
Anadarko Petr Corp 146  Centerpoint Energy  75  El Paso Corp  56 
Analog Devices Inc 107  Centurytel  74  Electronic Arts Inc  40 
Anheuser-Busch Cos  767  Chesapeake Eenergy 106  Emc Corp  196 
Aol Inc  14  Chevron Corp 725  Emerson Electric 155 
Aon Corp 105  Chubb Corp 109  Encana Corp   156 
Apache Corp 194  Cigna Corp Com  48  Entergy Corp   80 
Apple Inc 840  Cisco Systems  681  Eog Resources Inc  114 
Applied Materials Inc 108  Citigroup Inc  192  Equifax Inc  62 
Archer-Daniels-Midl 94  City Developments 477  Essilor Intl 256 
Assa Abloy  503  Coca-Cola  530  Estee Lauder Comp 63 
At&T Inc  792  Colgate-Palmolive Co  157  Exelon Corp  208 
Automatic Data Proc  142  Comm Health Sys Inc  58  Expeditors Intl Wash   75 
Autoliv Inc  57  Comcast Corp  145  Express Scripts 146 
Avalonbay Comm Inc 55  Comcast Corp 90  Exxon Mobil Corp  1.688 
Avon Products Inc 65  Comerica Inc  46  Fairpoint Com  0 
Baker Hughes Inc    68  Commerce Health Sys  64  Fannie Mae        12 
Ball Corp  74  Conagra Fds Com  97  Fedex Corp    98 
Bank Of Cyprus  306  Conocophillips 398  First American Corp  60 
Bank Of Yokohama  492  Consol Energy  119  Firstenergy Corp 131 
Barrick Gold Corp 257  Constellation Energy 48  Fiserv Inc   72 
Baxter Int  174  Cooper Ind  83  Ford Motor Co 70 
Bb&T Corp  66  Corning Inc  151  Forest Laboratories Inc    52 
Becton Dickinson  72  Costco Wholesale  127  Fortune Brands Inc       56 
Bed Bath & Beyond  68  Coventry Health Care  38  Fpl Group Inc    124 
Benesse Holdings  423  Covidien Ltd  97  Franklin Res Inc 75 
Berkshire Hathaway 161  Credit Suisse Group  763  Freddie Mac   4 
Best Buy Co Inc  105  Crh Plc  409  Freeport-Mcmoran  182 
Bhp Billiton Limited 593  Crown Castle Intl  81  Fresenius Med Care 448 
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Het vervolg van de beleggingen 2009: 
Galp Energia  285  Lowes Cos Inc 155  Potash Saskatchewan  248 
Gannett Co Inc  25  Mabuchi Motor Npv 419  Praxair Inc 177 
Gap Inc  109  Macerich Co 37  Precision Carparts  86 
General Elec  712  Macys Inc  53  Procter & Gamble  886 
General Grth  17  Manulife Fin  172  Progressive Corp 49 
General Millsus 143  Marathon Oil Group 174  Prologis Sbi  24 
Genzyme  83  Marriott Int 54  Prosegur Comp  338 
Gerresheimer Ag Npv  597  Marsh & Mclennan 47  Pruden Fin Inc 107 
Gilead Sci Us   228  Masco Corp 54  Prudential Plc  674 
Givaudan Ag  400  Mattel Inc  74  Public Serv Enterp  95 
Goldman Sachs  335  Mbia Inc Usd1 4  Qbe Insurance Gr  616 
Google Inc 644  Mcafee Inc  84  Qualcomm Inc  385 
Grainger W.W Inc  101  Mcdonalds Corp  324  Qwest Comm Intl 64 
Group4 Secur  515  Mcgraw-Hill Comp Inc 48  Red Electrica  263 
H&R Block Inc  53  Mckesson Corp  85  Reed Elsevier  427 
Halliburton Co  170  Meadwestvaco Corp  56  Regency Centers  34 
Harley Davidson 28  Medco Health Sol 176  Regions Fin 22 
Hartford Fin Servs 42  Medtronic Inc  311  Renaissance Re Hldgs  67 
Henry Schein Inc 79  Merck & Co Inc  514  Repsol Yfp Sa  288 
Hess Corp  147  Metlife Inc  142  Research In Motion  207 
Hewlett Packard Co 548  Microchip Techn 59  Rio Tinto Ltd  554 
Hj Heinz Co  89  Micron Technology  86  Roche Ag Genuss  1.122 
Home Depot Inc  293  Microsoft Corp 1.062  Rockwell Autom  58 
Host Hotels  52  Mohawk Inds  46  Rockwell Collins Inc  75 
Hsbc Hdgs 1.174  Molson Coors  82  Rogers Comm  149 
Huntington Bancsh  9  Monsanto Co  293  Royal Bk Canada  399 
Ibm Cmn  808  Moodys Corp  45  Safeway Inc  63 
Idearc Inc  0  Morgan Stanley  152  Sampo Oyj A 537 
Illinois Tool Works 137  Motorola Inc  90  Sandisk Corp 49 
Imperial Tobacco  592  Motors Liquidation 1  Sanmina Corp  61 
Ims Health Inc  59  Nabors Industries 40  Sap Ag  492 
Inbev Strip Vvpr  0  Nat Oilwell Varco 103  Sara Lee Corp  72 
Ingenico Eur1  312  Ne Utility  72  Scana Corp New  59 
Ingersoll Rand Co  47  New York Times Co  35  Schlumberger  385 
Inpex Holdings  510  Newell Rubbermaid 33  Schwab Charles Corp  132 
Intel Cmnusd 0,001  557  Newmont Mining  144  Sealed Air Corp 53 
Interpublic Group  59  News Corp Inc   117  Sears Holdings 49 
Int Game Techn  46  News Corp 60  Shionogi & Co Npv 528 
Intl Paper Co    57  Nokia Ab  563  Shoppers Drug Mart 113 
Intuit Inc  86  Nordstrom Inc  76  Siemens Ag  909 
J.C. Penney Co Inc 48  Norfolk Southern 99  Sigma Aldrich Corp 102 
Japan Tobacco Npv  710  Northrop Grumman  116  Simon Property Gr 108 
Jds Uniphase Corp 29  Novartis Regd  1.183  Slm Corp  23 
Johnson & Johnson  800  Nucor Corp  100  Smith Int Inc 48 
Johnson Matthey  509  Nvr Inc  50  Soc Generale  574 
Jpm Morgan Chase  676  Nyse Euronext  48  Sonic Healthcare  625 
Juniper Networks Inc  69  Obrascon  638  Southern Co  145 
Kddi Corp  484  Occidental Petr Corp  369  Southwest Airlines 53 
Kellogg Co  46  Office Depot Inc 16  Spectra Energy Corp 92 
Kerry Gp  531  Omnicom Group 56  Sprint Nextel Corp 53 
Keycorp  14  Oracle Systems Corp  463  Spx Corp  43 
Kimberley Clark Corp 174  Orica Ltd  751  Square Enix Co Npv  358 
Kla Tencor Corp 54  Paccar Inc Com  92  St Jude Medical Inc 81 
Kohls Corp Com  95  Pactiv Corp 64  Stanley Works  87 
Kraft Foods Inc  224  Parker Hanafin Corp  77  Staples Inc  81 
Lamar Advertising Co  34  Partnerre Holdings  68  Starbucks Corp  91 
Legg Mason Inc 29  Paychex Inc 64  Starwood Hotels 55 
Lehman Brothers  0  Peabody Energy Corp 76  State Street Corp 85 
Liberty Media Hld  15  Pepsico Inc  490  Stryker Corp  52 
Liberty Media Int 35  Pfizer Inc 705  Sumitomo Chemical 520 
Liberty Media Starz  12  Pg&E Corp  116  Sun Life Fin Inc 129 
Lilly Eli & Co 162  Philip Morris 476  Sun Microsystems Inc 41 
Lincoln Nat Corp 36  Kon Philips Electronics 648  Suncor Energy Inc  212 
Linear Technology 58  Pioneer Nat Resources  72  Sunoco Inc 25 
Loews Corp  116  Pnc Fin Servs 94  Suntrust Bank Inc 42 
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Het vervolg van de beleggingen 2009: 
Symantec Corp 105  Toshiba Npv  559  Washington Mutual 1 
Synovus Fin Corp  6  Total Eur   615  Waste Management 94 
Sysco Corp  71  Total Sa 24  Weatherford Int Ink  65 
Sysmex Corp 801  Transocean Inc  177  Wellpoint Inc 159 
T Rowe Price  97  Travellers Cos Inc 154  Wells Fargo Common 498 
Target Corp  176  Tullow Oil Plc  633  Western Union Co 77 
Tcf Fin 29  Tyco Electronics Ltd 81  Westfield Group  369 
Td Ameritrade Hld 53  Tyco Intl 112  Whirlpool Corp  68 
Teco Energy Inc 58  Ubs Ag  285  Williams Comp 62 
Tele & Data  35  Unilever Nv Cva  1.130  Wolt Kluwer  445 
Tele2 Ab  501  Union Pacific Corp  199  Woolworths Ltd  528 
Temenos Group  719  Us Bancorp  200  Wyndham Wwide  50 
Tesco Plc Gbp 0,05 453  Us States Steel  51  Xcel Energy Inc  65 
Texas Instruments Inc  190  United Healthcare Gr 190  Xerox Corp  57 
Thermo Electr Corp 139  United Parcel Servs 205  Xilinx Inc  72 
Time Warner Inc 190  United Technologies  344  Xto Energy Inc  136 
Time Warner Inc 68  Valero Energy  54  Yahoo! Japan  357 
Tjx Cos Inc  145  Verizon Comm  442  Yahoo! Inc  72 
Tokio Marine Hld  547  Vf Corp  90  Yum! Brands Inc  98 
Tokyo Gas Co  411  Viacom Inc  81  Zimmer Holdings 92 
Torchmark Corp 57  Walgreen Co 148  Zions Bancorp  10 
Toronto Dominion Bk 298  Walmart Stores Inc 614  Zurich Fin Servs Grp  426 
       95.102 

 
 

Ter vergelijking de beleggingen 2008: 
Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde 
        3m Co  182  Archer-Daniels-Midl 89  Capital One Fin Corp  79 
5th Thrd Bancorp  22  At&T Inc  830  Cardinal Health  53 
Abbott Laboratories  422  Automatic Data Proc  134  Carnival Corp  73 
Accenture Ltd 127  Autoliv Inc  29  Carrefour  599 
Acciona Sa       216  Avalonbay Comm Inc 41  Caterpillar Inc  159 
Ace Ltd      99  Avon Products Inc 51  Cbs Corp  23 
Adobe Sys Incorp  77  Baker Hughes Inc    56  Celgene Corp  104 
Adv Micro Dev Inc 13  Ball Corp  61  Centerpoint Energy  67 
Aes Corporation      47  Bank Of Cyprus  165  Centerpoint Energy  68 
Aetna Inc New Com    94  Barclays Plc  218  Chevron Corp  718 
Aflac Inc 123  Barrick Gold Corp 243  Chubb Corp  116 
Agilent Techn Inc  54  Baxter Int  164  Cigna Corp Com  24 
Air Products & Chem    54  Bb&T Corp  74  Cisco Systems  478 
Alcoa Inc        60  Becton Dickinson  64  Cit Group  7 
Allergan Inc     70  Bed Bath & Beyond  46  Citigroup Inc  154 
Allianz Se        581  Berkshire Hathaway 162  City Developments 264 
Allstate Corporation 83  Best Buy Co Inc  77  Coca-Cola  434 
Alstom          329  Bhp Billiton Limited 334  Colgate-Palmolive Co  135 
Altria Group Inc  144  Biogen Idec Inc 82  Comm Health Sys Inc  24 
Amazon Com Inc   79  Bj Servs  27  Comcast Corp 149 
Amb Property Corp  28  Bank Of Nova Scotia  175  Comcast Corp 94 
Amdocs Ltd   39  Bank Of America Corp 302  Comerica Inc 32 
Amer Elec Pwr 76  Bmc Software Inc 68  Commerce Health Sys  71 
American Int Group  20  Boeing Co  171  Commerce Bancshares 296 
Ameriprise Fin Inc   29  Bony Mellon Corp 245  Conagra Foods Inc  72 
Amerisourcebergen 73  Boston Properties Inc  52  Conocophillips 416 
Amex Com  89  Boston Scientific 68  Consol Energy  70 
Amgen   306  Bp Plc  1102  Constellation Energy 35 
Anadarko Petr Corp 93  Bristol-Myers Squibb 244  Cooper Ind 59 
Analog Devices Inc 66  Broadcom Inc 49  Corning Inc  77 
Anglo American Plc 295  Broadridge Fin Sol  5  Costco Wholesale  116 
Anheuser-Busch Cos  470  Burlington Santa Fe  122  Coventry Health Care  24 
Aon Corp  128  C&C Group  214  Covidien Ltd  76 
Apache Corp  145  Ca Inc  50  Credit Suisse Group  554 
Apple Inc  395  Cairn Energy Plc 454  Crown Castle Intl Corp 38 
Applied Materials Inc  81  Canadian Nat Railway 83  Csl Ltd  390 
Arcelormittal 140  Canadian Nat Res 159  Csx Corp 107 
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Het vervolg van de beleggingen 2008: 
Cvs Caremark Corp 219  Genzyme  116  Marsh & Mclennan  54 
Daito Tst Cons  516  Gerresheimer Ag   325  Masco Corp     45 
Danaher Corp  102  Gilead Sciences Inc   277  Mattel Inc       61 
Dean Foods Co  36  Givaudan Ag     509  Mbia Inc Usd1        5 
Deere & Co  109  Glaxosmithkline  463  Mcafee Inc       74 
Dell Inc  109  Goldman Sachs  172  Mcdonalds Corp       333 
Deutsche Post Ag  402  Google Inc 330  Mcgraw-Hill Comp Inc  34 
Devon Energy Corp  176  Grainger W.W Inc   85  Mckesson Corp   54 
Directv Group Inc 140  Group4 Secur  372  Meadwestvaco Corp 22 
Discover Fin Servs 26  H& R Block Inc  55  Medco Health Sol 119 
Disney Walt Co  217  Halliburton Co  106  Medtronic Inc  229 
Dnb Nor Nok10        255  Harley Davidson 19  Merck & Co Inc  322 
Dominion Resources 139  Hartford Fin Servs 31  Merrill Lynch & Co Inc 52 
Donnelley Rr  23  Henry Schein Inc  57  Metlife Inc  144 
Dow Chemical Co 70  Hess Corp  135  Microchip Techn   41 
Dst Systems Inc Del  36  Hewlett Packard Co 470  Micron Technology  22 
Du Pont De Nemours 95  Hj Heinz Co  81  Microsoft Corp  768 
Duke Energy Corp 120  Home Depot Inc  241  Mitsui & Co  479 
Dun & Bradstreet Corp 55  Host Hotels  35  Mohawk Industries  43 
E.On Ag  845  Hoya Pentax Hd      567  Molson Coors 92 
East Japan Railway  1081  Huntington Bancsh   21  Monsanto Co 260 
Eastman Kodak Co 16  Ibm Cmn  535  Moodys Corp      35 
Eaton Corp  57  Idearc Inc  0  Morgan Stanley  85 
Ebay Inc  88  Illinois Tool Works 103  Motorola Inc   53 
Ecolab Inc 61  Imperial Tobacco  513  Nabors Industries 22 
Edison Int  60  Ims Health Inc   44  Nat City Corp  7 
Edp Energias Portugal  285  Inbev Strip Vvpr     0  Nat Oilwell Varco   59 
Efg Int  391  Ing Groep Nv  238  Ne Utility  69 
El Paso Corp  46  Ingersoll Rand Co  24  Nestle Sa     1095 
Electronic Arts Inc  38  Inpex Holdings  539  New York Times Co 22 
Embarq Corp  55  Intel Corp    412  Newell Rubbermaid   22 
Emc Corp  121  Interpublic Group 33  Newmont Mining  128 
Emerson Electric  137  Int Game Techn  30  News Corp    80 
Encana Corp   228  Int Paper Co   26  News Corp Inc  37 
Entergy Corp   83  Intuit Inc   68  Nintendo Co Ltd Npv  482 
Eog Resources Inc  80  J.C.Penney Co Inc 37  Nokia Ab     481 
Equifax Inc  55  Jds Uniphase Corp 13  Nordstrom Inc     28 
Estee Lauder Comp 41  Johnson & Johnson    855  Norfolk Southern   91 
Exelon Corp  244  Jpm Morgan Chase  527  Northrop Grumman 96 
Expeditors Intl Wash   74  Juniper Networks Inc   47  Novartis Regd  912 
Express Scripts 96  K+S Ag           249  Nucor Corp     102 
Exxon Mobil Corp  2036  Kddi Corp  660  Nvr Inc      33 
Fairpoint Com  1  Kellogg Co    39  Nyse Euronext  53 
Fannie Mae        8  Keycorp          23  Obrascon   280 
Fedex Corp    77  Kimberley Clark Corp 148  Occidental Petr Corp 280 
First American Corp  54  Kla Tencor Corp  34  Office Depot Inc 7 
Firstenergy Corp 141  Kohls Corp Com   65  Omnicom Group      40 
Fiserv Inc   56  Koninklijke Bam 272  Oracle Systems Corp  345 
Ford Motor Co 16  Kraft Foods Inc   228  Orica Ltd  322 
Forest Laboratories Inc    43  Lamar Advertising Co   14  Osaka Secur Exch  317 
Fortune Brands Inc       55  Legg Mason Inc   22  Paccar Inc Com Usd1  75 
Fpl Group Inc    121  Lehman Brothers 0  Pactiv Corp 68 
Franklin Res Inc 47  Liberty Media Hld  46  Parker Hanafin Corp 62 
Freddie Mac   2  Liberty Media Hld  3  Partnerre Holdings  67 
Freeport-Mcmoran  57  Liberty Media Int   10  Paychex Inc  56 
Fresenius Med Care Ag 407  Lilly Eli & Co       189  Peabody Energy Corp 39 
Galp Energia  333  Lincoln Nat Corp  28  Pepsico Inc  455 
Gannett Co Inc  14  Linear Technology      43  Pfizer Inc       603 
Gap Inc  72  Loews Corp       93  Pg&E Corp  104 
Genentech Inc  172  Lowes Cos Inc  147  Philip Morris     527 
General Dynamic  131  Macerich Co     18  Kon Philips Electronics 433 
General Elec  785  Macys Inc     34  Pioneer Nat Resources  25 
General Grth  2  Manulife Fin  162  Pnc Fin Servs 82 
General Mills 126  Marathon Oil Group  157  Potash Saskatchewan  170 
General Mtr  8  Marriott Int 39  Praxair Inc  135 
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Het vervolg van de beleggingen 2008: 
Precision Castparts  48  Southwest Airlines   42  Tullow Oil Plc   363 
Procter & Gamble  931  Spectra Energy Corp  73  Tyco Electronics Ltd    55 
Progressive Corp    42  Sprint Nextel Corp 27  Tyco Intl      70 
Prologis Sbi  25  Spx Corp      33  Ubs Ag  264 
Prudential Fin Inc   67  St Jude Medical Inc  75  Unicredito It Spa    344 
Prudential Fin Inc    402  Stanley Works 59  Unilever Nv Cva  635 
Public Serv Enterp  86  Staples Inc    61  Union Pacific Corp  154 
Qbe Insurance Gr  497  Starbucks Corp    39  Us Bancorp    229 
Qualcomm Inc  307  Starwood Hotels 28  United States Steel       36 
Qwest Comm Intl   57  State Street Corp    79  Ust Inc  98 
Raytheon Co   104  Stryker Corp  43  United Healthcare Gr  171 
Red Electrica    243  Sumitomo Chemical Co   410  United Parcel Servs  203 
Reed Elsevier  417  Sumitomo Mitsui Fin 476  United Technologies  274 
Regency Centers  47  Sun Life Fin Inc  106  Valero Energy  72 
Regions Fin  34  Sun Microsystems Inc  17  Verizon Comm  466 
Renaissance Re Hldgs  67  Suncor Energy Inc  118  Vf Corp       70 
Repsol Yfp Sa    465  Sunoco Inc  44  Viacom Inc 54 
Research In Motion  126  Suntrust Bank Inc   63  Vodafone Group  1087 
Rio Tinto Ltd  147  Symantec Corp 81  Wachovia Corp    92 
Roche Ag Genuss 1246  Synovus Fin Corp  24  Walgreen Co  102 
Rockwell Autom  41  Sysco Corp       60  Walmart Stores Inc    664 
Rockwell Collins Inc 55  Sysmex Corp       567  Washington Mutual  0 
Rogers Comm  146  T Rowe Price  66  Waste Management   95 
Royal Bank Canada  224  Takeda Pharma Co Ltd   861  Weatherford Int Ink 40 
Safeway Inc  73  Target Corp 129  Wellpoint Inc   118 
Sampo Oyj A  321  Tcf Fin 30  Wells Fargo Common 464 
Sandisk Corp  17  Td Ameritrade Hld  40  Western Union Co 60 
Sanmina Corp  16  Teco Energy Inc  45  Westfield Group  276 
Sap Ag            372  Tele & Data    34  Whirlpool Corp   36 
Sara Lee Corp  60  Tele2 Ab   517  Williams Comp 44 
Scana Corp New  57  Telecom Italia Rnc   539  Wolt Kluwer   588 
Schering-Plough  116  Telekom Austria Ag  320  Woolworths Ltd    402 
Schlumberger  258  Temenos Group    174  Wyeth        226 
Schwab Charles Corp  117  Terumo Corp       586  Wyndham Wwide  17 
Sealed Air Corp    37  Texas Instruments Inc 116  Xcel Energy Inc   58 
Sears Holdings  23  Thermo Electr Corp 103  Xerox Corp       55 
Secom Co Ltd  621  Time Warner Inc  203  Xilinx Inc    52 
Shoppers Drug Mart  104  Tjx Cos Inc      84  Xto Energy Inc   106 
Siemens Ag  743  Tokio Marine Hld  412  Yahoo! Japan       496 
Sigma Aldrich Corp   88  Tokyo Gas Co  534  Yahoo! Inc  54 
Simon Property Gr 71  Torchmark Corp  60  Yum! Brands Inc    91 
Slm Corp      18  Toronto Dominion Bk  172  Zimmer Holdings 65 
Smith Int Inc      41  Total Sa  20  Zions Bancorp     19 
Soc Generale  422  Transocean Inc   104  Zurich Fin Servs Grp  427 
Sonic Healthcare  473  Travellers Cos Inc  144   80.055 
Southern Co  166  Tri Continental Corp  31    
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2 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro    

1. Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 
 
Algemene gegevens 
 
Beheerder Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools, waarvan het bestuur wordt gevormd  
 door: Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., waarvan de directie tot 1-10-2009  
 werd gevormd door: 

• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Directeur  
 

Vanaf 1-10-2009 wordt de directie gevormd door: 
• Mr. O. Veldt MBA Directievoorzitter  
• G.C.M. Warmerdam RBA QC Directeur  
• Drs. Y.J. de Jong Directeur  
 

Kantooradres: 
Molenwerf 2-8 
1014 AG Amsterdam 
Postbus 59011 
1040 KA Amsterdam 

 
 
Accountant KPMG Accountants N.V. 
 Rijnzathe 14 
 3454 PV De Meern 
 
Depotbank BNY Mellon S.A./ N.V. 
 Netherlands Branche 
 Strawinskylaan 337 
 1077 XX Amsterdam 
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2. Profiel  
 
Structuur 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te Amsterdam (hierna ook de Beleggingspool genoemd) is een besloten 
fonds voor gemene rekening wat zich tot doel stelt voor rekening en risico van participanten het verwerven, 
houden en beheren en het vervreemden van vermogenswaarden. 
 
De Beleggingspool is opgericht op 30 augustus 2000. De daadwerkelijke beleggingsactiviteiten hebben per 
september 2000 een aanvang genomen. 
 
De Beleggingspool wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant aangemerkt. 
 
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 
De Beleggingspool is vrijgesteld van Wft toezicht. 
 
Doel 
Het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is erop gericht op langere termijn een hoger 
totaalrendement te behalen dan een doorsnee individuele belegger met een directe belegging zou kunnen 
realiseren. 
 
Beleggingsbeleid 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt voornamelijk in aan een in de eurozone gevestigde beurs 
genoteerde obligaties, die uitgegeven zijn of gegarandeerd worden door een overheid uit de eurozone. Voor een 
gedeelte wordt belegd in obligaties die uitgegeven zijn door financiële instellingen en/of ondernemingen met 
minimaal een investmentgrade rating. Door deze toevoeging van bedrijfsobligaties aan de portefeuille kan een 
hoger risico ontstaan. Op langere termijn is de verwachting dat deze aanvulling waarde toevoegt. Het beleid 
kenmerkt zich door een actief beleid met betrekking tot landen/regio, duration, yieldcurvepositonering en 
debiteurenselectie, waarbij wordt gestreefd naar een gunstige verhouding tussen rendement en risico. De 
doelstelling van de Beleggingspool is met een gespreide portefeuille een outperformance te bereiken ten 
opzichte van de benchmark: de Barclays Capital Euro Aggregate Index. Dit betekent dat de Beleggingspool een 
actief beleggingsbeleid voert en de benchmark niet wordt gevolgd. De benchmark dient als 
vergelijkingsmaatstaf voor het behaalde resultaat.  
• Er kan ter optimalisering van de rendement-/risicoverhouding gebruik worden gemaakt van derivaten, zoals 
opties en futures, echter zodanig dat niet substantieel meer risico wordt gelopen dan wanneer gebruik van 
derivaten achterwege wordt gelaten.  
• Liquiditeiten, stocklending en repo-transacties zijn toegestaan.  
• De debiteurenkwaliteit is minimaal “BBB” van Moody’s dan wel gelijkwaardig niveau, zoals “BBB” van  
Standard and Poor’s, Fitch of een rating van de vermogensbeheerder.  
F&C Netherlands B.V., vermogensbeheerder en tevens administrateur van de Beleggingspool, beschikt over een 
eigen researchteam, dat onder meer gericht is op onderzoek naar macro-economische veranderingen in de 
eurozone alsmede de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.  
 
Uitgifte en inkoop van participaties 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft een open-end structuur. Dit houdt in dat de Beleggingspool 
nieuwe participaties zal uitgeven tegen een koers gelijk aan de dagelijks vastgestelde netto vermogenswaarde 
van de Beleggingspool, verhoogd met de voor de Beleggingspool vastgestelde opslag. Tevens is de 
Beleggingspool steeds bereid, bijzondere omstandigheden voorbehouden, participaties in te kopen tegen de 
netto vermogenswaarde verlaagd met de voor de Beleggingspool vastgestelde afslag. Een bijzondere 
omstandigheid, waardoor Beleggingspool Achmea Obligaties Euro, uitsluitend naar haar oordeel, de inkoop kan 
opschorten, is onder andere dat de Beleggingspool door politieke, economische, militaire of monetaire situatie 
geen netto vermogenswaarde kan bepalen. 
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3. Verslag van de beheerder  
 
Algemeen 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro over het boekjaar 2009.  
Voor de structuur, doel en het beleggingsbeleid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro verwijzen wij naar 
het profiel in hoofdstuk 2. 
 
Toestand per balansdatum en ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Het vermogen van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is gedurende de verslagperiode toegenomen tot € 
525 miljoen. De toename van het vermogen is grotendeels toe te schrijven aan koersstijgingen als gevolg van 
het herstel op de financiele markten (25 miljoen) en instroom van gelden uit Unit Linked Beleggingsfondsen 
(395 miljoen). De netto vermogenswaarde per participatie van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 
bedroeg ultimo 2009 € 15.847,48 wat ten opzichte van 31 december 2008 een rendement van 10,39% 
betekent. De vergelijkbare benchmark van de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft over dezelfde 
periode een rendement van 6,95% gerealiseerd.  
 
AO/IC 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. beschikt over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan 
de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen 
(Bgfo). 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van 
de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij deze werkzaamheden zijn geen constateringen gedaan op grond waarvan 
zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering, als bedoeld in 
artikel 121 van het Bgfo, niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht 
en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder voor Achmea 
Beleggingsfondsen N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 
Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. 
Ook heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en 
niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaart Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2009 effectief en 
overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. 
 
Bestuurswisselingen 
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het bestuur van de statutaire bestuurder, 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. De heren Becker en Vervuurt zijn op 1-10-2009 teruggetreden als 
bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren Veldt, Warmerdam en De Jong.  
 
Risico´s bij het deelnemen in beleggingen 
Algemeen  
De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren 
gaat. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele 
financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en 
goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van de Beleggingspool worden door deze 
fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van de Beleggingspool kan dalen. 
Hieronder wordt nader ingegaan op de belangrijkste risico’s, in volgorde van relevantie, die de koers van de 
Beleggingspool en de waarde van de financiële instrumenten waarin door de beleggingspool wordt belegd 
kunnen beïnvloeden. Ten aanzien van de risico’s die zich voordoen worden zo mogelijk beheersmaatregelen 
getroffen. Deze beheersmaatregelen worden continu geëvalueerd met als doel een optimale verhouding tussen 
rendement en risico te bereiken. Indien noodzakelijk worden de beheersmaatregelen als gevolg van de evaluatie 
aangepast. De genomen beheersmaatregelen worden per risico verantwoord.  
 
Marktrisico  
De koersen van financiële instrumenten waarin wordt belegd kunnen wereldwijd of specifiek op de markten 
waarin wordt belegd, dalen of stijgen. Deze daling of stijging kan optreden door bijvoorbeeld de veranderde 
economische, politieke, marktomstandigheden of marktomstandighedenverwachtingen alsmede door een 
veranderde individuele bedrijfssituatie. Met een actief beleid werd vroegtijdig ingespeeld op de verwachtingen in 
de markt om zodoende te anticiperen op toekomstige trends in de markt. Dit is tot uitdrukking gekomen bij de 
keuzes van fondsen en sectoren waarbij onderzocht is welke bedrijven en bedrijfstakken een kansrijke positie 
hebben bij de te verwachte omgevingsfactoren zoals de groei van de economie, inflatie, werkloosheid, politieke 
stabiliteit, rente en milieu.  
Met dit actieve beleid is het marktrisico beperkt, gestreefd werd naar een beter resultaat dan de markt. 
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Kredietwaardigheidrisico  
De waarde van de financiële instrumenten waarin door de Beleggingspool wordt belegd kan worden beïnvloed 
door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de desbetreffende instellingen, de 
debiteuren. Dit houdt in dat het risico door de Beleggingspool kan worden gelopen als de desbetreffende 
instelling niet aan zijn (financiële) verplichtingen kan voldoen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een 
financieel instrument met een lagere kredietwaardigheid moeilijker te verkopen is en/of dat de waarde van het 
financiële instrument waarin door de Beleggingspool wordt belegd meer kan fluctueren. Ter beperking van dit 
risico golden er restricties voor de samenstelling van de obligaties met betrekking tot spreiding over landen, 
debiteurencategorieën, de minimale kwaliteit (rating), karakter van de obligaties en voor de omvang van de 
beleggingen per debiteur.  
Met actieve research werd ingespeeld op de ontwikkelingen op dit gebied.   
 
Renterisico  
Bij beleggingsfondsen die beleggen in vastrentende waarden is de waarde van de onderliggende financiële 
instrumenten afhankelijk van de (ontwikkelingen in de) renteniveaus van de financiële markt. De 
(ontwikkelingen in de) renteniveaus zijn afhankelijk van de algemene markt- en economische omstandigheden. 
Bij een stijgende rente zal de koers van een vastrentende waarden dalen en andersom. Om het renterisico te 
beperken is binnen de portefeuille actief ingespeeld op de te verwachte rente ontwikkelingen. Bij een verwachte 
rentestijging werd de looptijd van de portefeuille verkort om minder gevoelig te zijn voor rentestijgingen (bij een 
stijgende rente daalt de koers). Bij verwachte rentedaling werd de portefeuille juist verlengd om extra te 
profiteren van de rentedaling. Hierbij is een actief beleid gevoerd waarbij ook werd ingespeeld op de kortere 
termijnverwachtingen.  
 
Portefeuillerisico  
Dit risico ontstaat als gevolg van de gemaakte beleggingskeuzen in de portefeuille. De waarde van de 
onderliggende financiële instrumenten fluctueren soms aanzienlijk afhankelijk van de activiteiten en resultaten 
van de afzonderlijke ondernemingen en/of van de algemene markt- en economische omstandigheden. Dit risico 
werd beperkt door het vastleggen van een vaste maximale bandbreedte waarbinnen, bij het maken van de 
keuzen in de beleggingsportefeuille, bewogen kan worden ten opzichte van de benchmark. Per portefeuille is 
vastgesteld welke maximale afwijking in de vorm van een tracking error (maatstaf voor afwijking) kan worden 
ingenomen ten opzichte van de benchmark. Naast de tracking error is er ook gewerkt met maximale afwijking 
ten opzichte van de benchmark op het niveau van landen, verdeling overheid en credits, sectoren, rating, 
bedrijven, looptijden etc. 
 
Risico van inflatie  
Door veranderingen in de inflatie (geldontwaarding) kan de waarde van de beleggingen worden beïnvloed. Een 
inflatiestijging betekent dat het geld minder waard wordt. In het algemeen geldt dat bij beleggingen in zakelijke 
waarden (aandelen, vastgoed e.d.) de geldontwaarding op de langere termijn kan worden gecompenseerd door 
een hoger beleggingsrendement dan ingeval belegd wordt in vastrentende waarden (obligaties, liquiditeiten). In 
de koers van vastrentende waarden is in beginsel met een verwachte ontwikkeling van het inflatietempo 
rekening gehouden. De beleggingsopbrengsten van vastrentende waarden kunnen echter onvoldoende zijn voor 
de compensatie van de werkelijke inflatie. De inflatieverwachtingen zijn nauwlettend in de gaten gehouden 
omdat deze verwachtingen sterk gecorreleerd zijn aan de renteontwikkelingen. Bij de opbouw van de 
portefeuille wordt ingespeeld op het risico van inflatie. Bij een stijgende inflatieverwachting is de looptijd veelal 
verkort en bij een verwachte matige inflatie is de looptijd veelal verlengd. 
 
Liquiditeitsrisico  
Het is mogelijk dat een transactie (aan- of verkoop van een financieel instrument) als gevolg van het ontbreken 
van voldoende verhandelbaarheid niet of niet tegen een acceptabele prijs kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan 
er een verlies van waarde van het financiële instrument optreden. Dit risico werd beperkt door nauwelijks te 
beleggen in niet-liquide financiële instrumenten. Koersverlies door geforceerde verkoop is dan ook niet 
voorgekomen.  
 
Kredietrisico  
Een uitgevende instelling of een tegenpartij kan in gebreke blijven. Dit risico wordt zoveel mogelijk beperkt door 
strenge selectiecriteria te hanteren bij het selecteren van een uitgevende instelling of een tegenpartij. Daarbij 
zullen bij aan- en verkooptransacties in het algemeen slechts kortlopende vorderingen ontstaan waardoor het 
risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen (vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie.  
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Risicobeheer  
De bestuurder van Stichting Bewaarder Achmea  Beleggingspools, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., 
heeft bewaakt dat de Beleggingspool in het algemeen en de beleggingsportefeuille in het bijzonder voortdurend 
bleef voldoen aan de wettelijke kaders en aan de meer fondsspecifieke interne uitvoeringsrichtlijnen. Dergelijke 
richtlijnen zijn onder meer gesteld ten aanzien van de mate van spreiding van de portefeuille, de 
kredietwaardigheid van debiteuren, de kwaliteit van marktpartijen waarmede zaken worden gedaan en de 
liquiditeit van de beleggingen. 
Per risico is aangegeven hoe de Beleggingspool dit risico gedurende het boekjaar heeft beheerst. 
 
Beleggingsresultaat  
De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een overheid in 
de eurozone. Ook kan er belegd worden in obligaties die zijn uitgegeven door financiële instellingen en bedrijven 
met een Investment grade rating. 
 
De Beleggingspool Achmea Obligaties Euro heeft in 2009 een resultaat geboekt van € 38.880 (2008: € 654) 
De Beleggingspool presteerde in het jaar 2009 goed; met een resultaat van ruim 10% presteerde de 
Beleggingspool beter dan de vergelijkbare benchmark. 
Het jaar 2009 stond in het teken van het herstel van de bedrijfsobligaties. Met name obligaties die uitgegeven 
zijn door banken herstelden sterk. Binnen het segment van sector banken presteerden de achtergestelde 
leningen goed. 
De Beleggingspool kon een outperformance laten zien ten opzichte van de benchmark door de overweging in 
bedrijfsobligaties. Ook de keuze van sectoren en bedrijfsobligaties droeg positief bij aan de goede performance 
ten opzichte van de benchmark. Er werd ook geprofiteerd van de participatie in nieuwe leningen die tegen 
aantrekkelijke renteniveaus op de markt kwamen. De relatieve performance werd daarnaast positief beïnvloed 
door de landenkeuzes; er werd volop geprofiteerd van de kleiner wordende renteverschillen tussen de diverse 
landen.  
 
Terugblik economie 2009 
Het jaar 2009 werd in het begin nog volledig gedomineerd door de kredietcrisis en de daaraan gekoppelde 
recessie. Een periode van economische teruggang die nog zelden is voorgekomen. Aan het einde van het eerste 
kwartaal werden er allerlei signalen waargenomen dat er sprake was van een aantrekkende economie. De 
wereldwijde industriële productie vertoonde vanaf het tweede kwartaal een sterk herstel en gaandeweg het jaar 
werd duidelijk dat de kredietcrisis juist in dit deel van de economie een overreactie had veroorzaakt. Voorraden 
bleken te ver afgebouwd en in rap tempo moesten deze weer worden aangevuld. Verder in het jaar 2009 werd 
duidelijk dat het herstel zich breder en verder ontwikkelde. In het tweede halfjaar werd duidelijk dat ook de 
detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen toenamen. In de Verenigde Staten kwamen er ook 
lichtpunten in de huizenmarkt waar er sprake was van enig herstel. De werkloosheid bleef in de ontwikkelde 
landen nog steeds het zorgenkind maar daarbij dient te worden aangetekend dat ook hier de voortekenen er op 
wijzen dat het dieptepunt in zicht is. In diverse regio´s is er sprake van een groei van het aantal banen.  
Het lijkt er op dat de autoriteiten het zekere voor het onzekere willen nemen en weinig haast maken met de 
afbouw van de genomen maatregelen om de economie te stimuleren. 
 
Financiële markten in 2009 
Het jaar 2009 is voor obligaties een periode geweest die voor een groot gedeelte in het teken stond van de 
acties die werden ondernomen om de diepgang van de recessie zoveel mogelijk te beperken. De overheden en 
centrale banken haalden alles uit de kast om de groei aan te wakkeren. De rente is in de Verenigde Staten 
verlaagd tot nul en in de Eurozone tot 1%. Ook in veel opkomende markten werd de rente verlaagd. Naast de 
renteverlagingen hebben de centrale banken allerlei onorthodoxe maatregelen genomen, variërend van enorme 
liquiditeiten aan het bankwezen tot het opkopen van staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties met als 
onderpand hypotheken. 
In de obligatiemarkt werd het sentiment ook beïnvloed door de vraag of we af zouden stevenen op een scenario 
van verhoogde inflatie of dat we terecht zouden komen in een periode van deflatie. Het inflatiegevaar zou 
moeten komen uit de enorme liquiditeiten die de centrale banken wereldwijd hebben gecreëerd. Het 
deflatiegevaar zou kunnen worden veroorzaakt door de onderbezetting in de industrie en de hoge werkloosheid. 
Het beeld van de verwachte inflatie, wat een belangrijke bron is voor de koersontwikkelingen, wisselde 
regelmatig. Tussentijdse koersfluctuaties waren hiervan het gevolg.



 

 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro  7  

Vanaf de zomer verhevigde zich ook de discussie op welke wijze het onconventionele verruimende beleid van 
de centrale banken zou moeten worden afgebouwd. De eerste renteverhogingen van minder belangrijke landen 
lieten de markten dan ook schrikken. Wel werd er door de centrale banken van de Verenigde Staten en het 
Eurogebied aangekondigd dat de verruimende maatregelen zouden worden afgebouwd. 
Het rentebeeld in de Verenigde Staten was wat meer beweeglijk dan in het Eurogebied. De10-jaars rente in de 
VS liep in 2009 op van 2,3% tot 3,8%. De Duitse rente die als voorbeeld geldt voor het Eurogebied steeg van 
3,0% tot 3,4%. 
Bedrijfsobligaties hebben een goed jaar achter de rug en konden het grote verlies uit 2008 voor een gedeelte 
weer goed maken. Dit herstel werd mede ingegeven door de vraag naar bedrijfsobligaties omdat veel beleggers 
de aandelenmarkten te risicovol vonden en bedrijfsobligaties als goed alternatief zagen. Ook de betere 
bedrijfsresultaten en schuldsaneringen waren belangrijk, het vertrouwen in bedrijfsobligaties kon hierdoor verder 
toenemen. 
 
Vooruitzichten  
Ondanks de eerste signalen van herstel in de Verenigde Staten is het vooralsnog onduidelijk wanneer dit 
gepaard zal gaan met de benodigde banengroei en dalende werkloosheid. Er wordt in Amerika een groei 
voorzien van circa 4% in 2010. Dit onder voorwaarde dat de werkloosheid inderdaad het hoogtepunt voorbij is 
en de productiviteitsgroei aanhoudt. De sterk stijgende industriële productie kan gunstig doorwerken in de 
bedrijfswinsten. 
De economische vooruitzichten zien er voor Europa steeds beter uit. Het herstel wordt getrokken door 
Duitsland en Frankrijk. De indicatoren voor het ondernemersvertrouwen en de productie wijzen op een positieve 
kentering. Ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Er wordt een voortzetting van de groei voorzien, al zal het 
herstel volgens velen vooral langzaam en geleidelijk verlopen. De groeiverwachting van 0,7% in 2010 van de 
Europese Commissie is veel lager dan het verwachte tempo in de Verenigde Staten en blijft hiermede ook ver 
achter op de gemiddelde groei. Er blijven grote verschillen tussen de landen van de EU onderling: tegenover de 
betere vooruitzichten voor Duitsland en Frankrijk staan de problemen met de overheidsfinanci ën in Griekenland 
en de uit de pan rijzende werkloosheid in Spanje.  
Op grond van een recente schatting van het Centraal Planbureau voor de groei van de Nederlandse economie  
(1,5% in 2010) zal deze het komende jaar beter presteren dan de rest van de EU. 
De opkomende markten kunnen dankzij positieve demografische factoren en toenemende mondialisering ook in 
2010 weer de sterkste groeicijfers behalen. Vooral voor India, China en Indonesië zijn de vooruitzichten goed. 
De stijgende grondstoffenprijzen zijn vooral gunstig voor Rusland en Brazilië.  
 
Obligaties 
De algemene verwachting is dat de officiële rentes in de ontwikkelde economieën voorlopig op het huidige lage 
niveau blijven bewegen om zo een blijvend economisch herstel te blijven stimuleren. Het inflatiegevaar lijkt 
gezien de huidige werkloosheid, lage bezettingsgraad en trage wereldwijde economische groei klein. De 
vooruitzichten voor bedrijfsobligaties lijken positief. Bedrijven bouwen hun schuld af waardoor het risico wordt 
verkleind. Bij banken zien we dat de solvabiliteitseisen worden verhoogd waardoor het eigen vermogen zal 
moeten worden versterkt, wat positief uitwerkt voor de obligatiehouders.  
 
De directie heeft de vooruitzichten beoordeeld en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen het 
beleggingsbeleid van 2009 vooralsnog in 2010 niet te wijzigen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Vanaf 1 januari 2010 is de administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van de Achmea 
Beleggingsfondsen uitbesteed aan The Bank of New York Mellon SA/NV. 
Per 1 mei 2010 zal het vermogensbeheer van een deel van de portefeuille van de Beleggingspool Achmea 
Obligaties Euro worden uitgevoerd door andere vermogensbeheerders naast F&C Netherlands B.V.. 
 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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Hieronder de kerncijfers van de Beleggingspool over de laatste 3 jaar en de specificatie van de 
beleggingsresultaten over de laatste 5 jaar. 
 
 
KERNCIJFERS  
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  524.505 96.987 124.201 
Aantal uitstaande participaties  33.097,0538          6.755,9360 8.724,6950 
Netto vermogenswaarde per participatie 1 15.847,48 14.355,82 14.235,57 
Total expense ratio  0,13% 0,16% 0,22% 
Turnover ratio  385,68% 600,70% 564,57% 
 
1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het Fondsvermogen, zoals opgenomen in de 

jaarrekening van de beleggingspool, te delen door het aantal uitstaande participaties.    
         

  2009 2008 2007 2006 2005 
Beleggingsresultaat: 1) 10,39% 0,84% -0,04% -0,38% 5,40% 
Waarvan uit  inkomsten  4,15% 0,03% 0,01% 0,01% 0,02% 
 waardeverandering  6,36% 1,04% 0,04% -0,25% 5,60% 
 kosten  -0,12% -0,22% -0,09% -0,15% -0,23% 
Benchmark Barc Euro Agg   6,95% 6,19% 1,80% -0,32% 5,34% 
 
1) Het beleggingsresultaat, op basis van de mutatie van de netto vermogenswaarde per 01-01-2009, heeft betrekking op de 

periode van 01-01-2009 t/m 31-12-2009. 
 
Volledigheidshalve geven wij hieronder de volledige naam van de hierboven gebruikte benchmark: 
Barc Euro Agg  : Barcap Euro Aggregate Index 
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4. Financiële gegevens  
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 

2009 
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA OBLIGATIES EURO 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro’s)           
   2009     2008   
ACTIVA           

           
Beleggingen           
Obligaties   510.980     93.071   
           
Vorderingen           
Uit hoofde van effectentransacties 2.324     49     
Overige vorderingen 10.550     2.389     
   12.874     2.438   
           
Liquide middelen   2.843     1.479   
           
Totaal   526.697     96.988   
           
           
PASSIVA           

           
Fondsvermogen           
Geplaatst kapitaal 449.321     60.683     
Cumulatief resultaat 36.304     35.650     
Onverdeeld resultaat lopend boekjaar 38.880     654     
   524.505     96.987   
           
Kortlopende schulden           
Schulden uit hoofde van effectentransacties 2.182     -     
Overige schulden 10     1     

   2.192     1   
           

Totaal   526.697     96.988   
           
           
           
WINST- en VERLIESREKENING over de periode 
1 januari t/m 31 december          
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
BATEN           

           
Opbrengsten beleggingen 15.526     4.748     
Gerealiseerde waardeverandering  3.098        2.200 -    
Niet-gerealiseerde waardeverandering 21.521        1.730 -    
Gerealiseerde waardeveranderingen Bondfutures 807 -    -     
Totaal bedrijfsopbrengsten   39.338     818   

           
LASTEN           
            
Beheerloon 419            149      
Overige bedrijfskosten 39                 15      
Totaal bedrijfslasten   458     164   
           
Netto resultaat   38.880     654   
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BELEGGINGSPOOL ACHMEA OBLIGATIES EURO 
KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december           
(in duizenden euro’s)           
 2009   2008   
           
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten           
Netto resultaat 38.880     654     
Gerealiseerde waardeverandering 3.098 -       2.200     
Niet-gerealiseerde waardeverandering 21.521 -       1.730     
Aankopen van beleggingen 719.530 -       81.149  -    
Verkopen van beleggingen 326.240     105.169     
Mutaties vorderingen 10.436 -    679     
Mutaties kortlopende schulden 2.191     -     
   387.274 -    29.283   
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten           
Inbreng participanten 417.073     2.007     
Ingenomen participaties 28.435 -    29.875 -    
   388.638     27.868 -  
           
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   1.364     1.415   
           
Totaal geldmiddelen begin van de           
verslagperiode   1.479     64   
           
Totaal geldmiddelen eind van de            
verslagperiode   2.843     1.479   
           

           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 



 

12 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro    

Beleggingspool Achmea Obligaties Euro toelichting algemeen 
 
Het besloten fonds voor gemene rekening Beleggingspool Achmea Obligaties Euro stelt zich ten doel voor 
rekening en risico van participanten het verwerven, houden, beheren en vervreemden van vermogenswaarden. 
 
Op 8 juni 2008 zijn nieuwe voorwaarden van beheer en bewaring vastgesteld, welke in de plaats komen van 
het beleggingsreglement van de Beleggingspool, zoals deze van kracht waren van 31 augustus 2000 tot 
eerstgenoemde datum.  
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro wordt ten behoeve van haar participanten fiscaal als transparant 
aangemerkt. 
 
De beheerder en bewaarder van de Beleggingspool is de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools (KvK 
34300870), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Molenwerf 2-8, 1014 AG. Het 
bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools wordt gevormd door Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V..  
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft het vermogensbeheer en een deel van de administratie van de 
Beleggingspool uitbesteed aan F & C Netherlands B.V., die op haar beurt de administratieve taken heeft 
uitbesteed aan BNY Mellon S.A./N.V.. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Dit jaarverslag is opgesteld met inachtneming van de geldende voorschriften voor beleggingsinstellingen uit 
Titel 9 BW 2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Wft, zoals verder uitgewerkt in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen. Alle in het jaarverslag opgenomen bedragen zijn in duizenden 
euro´s, tenzij anders vermeld. Tenzij anders vermeld worden de in de balans opgenomen posten gewaardeerd 
tegen de nominale waarde.  
 
Beleggingen  
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de slotkoersen per balansdatum. Waardeveranderingen in de portefeuille 
worden als gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in de winst- en 
verliesrekening verantwoord. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs en als 
gevolg van de dagelijkse herwaardering ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Verwerking van plaatsing en inkoop van participaties 
De uit hoofde van plaatsing, respectievelijk inkoop van participaties ontvangen, respectievelijk betaalde 
bedragen worden geheel verwerkt in het fondsvermogen. 
 
Overige activa en passiva 
Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde; de vorderingen, voor zover nodig, 
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid. Activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoers. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de baten, zoals in het verslagjaar gedeclareerde 
dividenden, interest, opbrengsten uit verbruikleen effecten, koersresultaten en valutaresultaten en anderzijds de 
lasten, zoals beheerloon. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Total expense ratio 
De total expense ratio omvat alle kosten die in het jaar ten laste van de Beleggingspool zijn gebracht exclusief 
de kosten van effectentransacties en rentekosten.  
De total expense ratio is berekend door de totale kosten in de Beleggingspool over de verslagperiode te delen 
door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de bedragen per 
31-12-2008 x 0,5, 31-03-2009, 30-06-2009, 30-09-2009 en 31-12-2009 x 0,5 bij elkaar op te tellen en 
vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. 
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Turnover ratio 
De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld 
fondsvermogen van de Beleggingspool en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van 
het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde 
berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de 
beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover 
ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld 
fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de total expense ratio. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´ waarbij onderscheid is 
gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. Als liquide middelen worden 
aangemerkt de kasmiddelen. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor 
kosten welke geen uitgaven zijn, opbrengsten welke geen ontvangsten zijn, alsmede voor mutaties in de 
beleggingenportefeuille en de vlottende activa en passiva. De mutaties in het fondsvermogen, betaalde 
bedragen bij inkoop eigen participaties en dividenduitkeringen worden opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. 
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Verdeling per sector 31-12-2009 Verdeling per sector 31-12-2008

Staatsobligaties

Bedrijfsobligaties

Converteerbare obligaties

Beleggingspool Achmea Obligaties Euro toelichting op de balans 
(in duizenden euro´s) 

 
Beleggingen 
Beleggingspool Achmea Obligaties Euro belegt uitsluitend in beursgenoteerde effecten. 
De mutatie in de effectenportefeuille gedurende de verslagperiode is als volgt: 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 93.071  121.021 
Aankopen 719.530  81.149  
Verkopen -326.240  -105.169 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waarde-    
veranderingen van beleggingen 24.619  -3.930 
Stand einde boekjaar 510.980  93.071 
 
De omloopsnelheid van de beleggingen bedroeg in 2009 385,68% (2008: 600,70%).  
De omzetsnelheid van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro geeft aan dat er actief is ingespeeld op de 
renteontwikkelingen gedurende het jaar. Voor uitleg inzake de turnover ratio en de wijze van berekenen, zie 
de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.  
 
Een gedeelte van de portefeuille is gedurende het boekjaar uitgeleend. De vergoeding ad € 7 (2008: € 0) is 
opgenomen onder Opbrengst stocklending.  
Ultimo 2009 bedraagt de balanswaarde van de uitgeleende effecten € 14.029 (2008: € 0) en hiervoor zijn 
zekerheden in effecten ontvangen ter hoogte van € 14.310 (2008: € 0). 
 
De onderverdeling per sector is als volgt:  
 2009  2008 
    
Staatsobligaties 220.411  49.227 
Bedrijfsobligaties 282.928  43.844 
Converteerbare obligaties 7.641  - 
 510.980  93.071 
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Credit Ratings per 31-12-2009

De onderverdeling per Credit Ratings is als volgt: 
 2009  2008 
    

< BBB 2.555  - 
BBB 51.098  5.584 
A3 45.988  2.792 
A2 30.659  3.723 
A1 20.439  10.238 
AA3 91.976  9.307 
AA2 45.988  22.337 
AA1 2.555  6.515 
AAA 219.721  32.575 
 510.980  93.071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De specificatie van de beleggingen is opgenomen in hoofdstuk 5 
 
 
Vorderingen 
De overige vorderingen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 
 2009  2008 
    
Te vorderen rente 10.550  2.389 
Totaal overige vorderingen 10.550                2.389 
 
 
Liquide middelen 
Betreft direct opeisbare tegoeden welke in liquide vorm aanwezig en rentedragend zijn. Hierover wordt een 
marktconforme rente ontvangen. 
 

Credit Ratings per 31-12-2008< BBB

BBB

A3

A2

A1

AA3

AA2

AA1

AAA
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Fondsvermogen 
 
Geplaatst kapitaal 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt: 
 2009  2008 
    

Stand begin boekjaar 60.683  88.551 
Geplaatst gedurende het boekjaar 417.073  2.007 
Terugbetaald aan participanten gedurende het boekjaar -28.435  -29.875 
Totaal gestort en opgevraagd kapitaal 449.321  60.683 
 
Cumulatief resultaat 
 2009  2008 
    
Stand begin boekjaar 35.650  35.767 
Toevoeging resultaat 2008 respectievelijk 2007 654  -117 
Stand einde boekjaar 36.304  35.650 
 
Vergelijkend overzicht fondsvermogen 
(bedragen in euro’s) 
  31 december 

 2009 
31 december 

 2008 
31 december 

 2007 
     
Fondsvermogen (x 1.000)  524.505 96.987 124.201 
Aantal uitstaande participaties  33.097,0538    6.755,9360 8.724,6950 
Netto vermogenswaarde per participatie 1) 15.847,48 14.355,82 14.235,57 
 
1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de 

jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. 
 
Toerekenbaar netto vermogenswaarde aan: 
 2009  2008 
    
Avéro Achmea Mixfonds II 54.374  - 
Avéro Achmea Mixfonds III 237.333  - 
Avéro Achmea Mixfonds IV 38.032  - 
Achmea Eurolanden Mixfonds 31.839  26.885 
Achmea Eurolanden Obligatiefonds 68530  70.102 
Avero Achmea Euro Obligatiefonds 77638  - 
Achmea Europa Parasolfonds 16.759  - 
 524.505  96.987 
 
 
Overige schulden 
 2009  2008 
    
Accountantskosten    onderzoek van de jaarrekening 10  1 
 10  1 
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Toelichting op de winst - en verliesrekening 
 
Opbrengst beleggingen 
 2009  2008 
    
Interest 15.493  4.789  
Opbrengst stocklending 7                   - 
Rente rekening-courant 6                 12  
Overige opbrengsten 20               -53  
 15.526  4.748 
 
Voor de verklaring van de opbrengst stocklending verwijzen wij naar de toelichting op de beleggingen. 
 
De overige opbrengsten betreffen transactiekosten (€ 20) welke bij de participanten in rekening wordt gebracht 
bij aan- en verkopen van participaties ter dekking van de gemaakte kosten voor aan- en verkopen.  
 
Gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen  
De gerealiseerde waardeveranderingen zijn de resultaten uit hoofde van verkopen (inclusief verkoopkosten). De 
ongerealiseerde waardeveranderingen zijn de veranderingen in de aangehouden beleggingen (inclusief de 
aankoopkosten).  
In de waardeverandering is een bedrag van € 5 (2008: € 6) aan transactiekosten opgenomen uit hoofde van 
aan- en verkopen van beleggingen. 
 
Bedrijfslasten 
 2009  2008 
    
Beheerloon 419         149  
Bewaarloon 27              15  
Kosten depotbank 3  - 
Accountantskosten   onderzoek van de jaarrekening 9               - 
 458  164 
 
Het beheerloon betreft een door F&C Netherlands B.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het 
vermogensbeheer. Deze vergoeding wordt berekend op basis van 0,135% (tot 1 mei 2009) en 0,1175% (vanaf 
1 mei 2009) (2008: 0,135%) van het gemiddeld uitstaand fondsvermogen. 
Het bewaarloon betreft een door BNY Mellon S.A./N.V. in rekening gebrachte vergoeding voor het in bewaring 
hebben van de beleggingen. 
 
Over 2009 bedraagt de total expense ratio 0,13% (2008: 0,16%). 
Voor uitleg inzake de total expense ratio en de wijze van berekenen, zie de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling. Eventuele rentelasten zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
De total expense ratio is opgebouwd uit de volgende componenten: 
Beheerloon 0,12% 
Bewaarloon 0,01% 
Overige bedrijfskosten 0,00% 
 
Personeel en bezoldiging 
De Beleggingspool heeft geen werknemers in dienst. 
De bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools is onbezoldigd. 
 
 
Amsterdam, 24 maart 2010 
Bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools inzake Beleggingspool Achmea Obligaties Euro  
Voor deze: 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
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Beleggingspool Achmea Obligaties Euro overige gegevens 
 
 
Winstbestemming 
Volgens artikel 17 en 18 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool 
Achmea Obligaties Euro, stelt het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools de jaarrekening 
vast. 
 
Dividendvoorstel 
Conform artikel 18.1 van de Terms and Conditions of Management and Custody van Beleggingspool Achmea 
Obligaties Euro worden opbrengsten direct herbelegd in de Beleggingspool Achmea Obligaties Euro en vindt er 
geen daadwerkelijke uitkering in geld of stukken plaats aan de participanten. 
 
Bestemming van het resultaat 
Het bestuur van de Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools heeft besloten het resultaat over 2009 toe te 
voegen aan het cumulatief resultaat. 
 
Persoonlijke belangen directie 
De directie en Raad van Commissarissen van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. als bestuur van de 
Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools hadden op 1 januari 2009 en 31 december 2009 geen 
persoonlijke belangen in de beleggingen van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro. 
 
Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere gebeurtenissen 
voorgedaan. 
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Aan: de beheerder van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro 
 
ACCOUNTANTSVERKLARING 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro te 
Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de 
toelichting gecontroleerd.  
 
Verantwoordelijkheid van de directie 
De beheerder van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw 
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht 
te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en 
uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen 
en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de 
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in 
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat 
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de 
controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een 
oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat 
een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de beheerder van de vennootschap heeft gemaakt, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
Oordeel  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. 
 
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties 
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 
BW. 
 
Utrecht, 24 maart 2010  
 
KPMG ACCOUNTANTS N.V. 
W.L.L. Paulissen RA 
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5. Beleggingenspecificatie 
(in duizenden euro’s) 

 
De specificatie van de beleggingen van Beleggingspool Achmea Obligaties Euro is als volgt: 
 
Beleggingen 2009: 
Fondsnaam Waarde  Fondsnaam Waarde  Fondsnaam waarde 
        

A2a Spa 4,50% 728  Carnival Plc 4,25% 638  Ge Capi Euro 4,75% 890 
Abn Amro Bank 6,00% 2.204  Casino Guich 4,875% 731  General Elec 4,375% 1.502 
Achmea Hyp,b 4,75% 3.818  Cat Intl Fin 5,125% 159  Germn Fed  3,75% 212 
Allianz Finance 4,75% 310  Cez As 5,00% 1.019  Germn Govern 4,75% 1.384 
Altadis Fin Bv 5,125% 370  Cez As 5,75% 875  Germn Postal 3,75% 3.035 
American Intl Gr 5,00% 1.163  Cif Euromort 4,00% 1.027  Germn Fed 4,25% 4.849 
Anglo Am, Capl 4,25% 2.453  Citigroup Inc 3,95% 494  Germn Fed 5,625% 1.382 
Arcelormittal 8,25% 305  Citigroup Inc 4,75% 558  Germn Fed 5,50% 9.194 
Asml Holding Nv 5,75% 354  Commerzbank4,125% 182  Germn Fed 4,00% 974 
At&T Inc 4,375% 1.991  Credit Suisse 4,75% 877  Germn Fed 5,00% 1.711 
At&T Inc 6,125% 343  Cyprus Govern 3,75% 870  Glax Capital 3,875% 1.375 
Aust & Nz Bank 5,25% 2.011  Danaher Eur Fin 4,5% 783  Goldman 4,75% 2.559 
Austria Rep Of 0,00% 2.355  Den Nor Bol 4,625% 3.098  Greece Rep 4,30% 518 
Axa Sa 4,50% 522  Deut Pfandbnk 3,125%   1.507  Greece Rep 4,50% 5.017 
Ayt Bonos Tes 3,25% 6.831  Deut Postbk 5,983% 184  Groupama 6,298% 273 
Ayt Ced. Cajas 4,50% 3.035  Deut Postbk 07 419  Hbos Tr 3,875% 6.322 
Ayt Ced Cajas  4,25% 3.023  Dexia Cr Local 5,375% 707  Hellenic Rep 4,00% 2.435 
Bancaja Em Sa  4,625% 644  Dexia M Agency 3,50% 1.496  Hellenic Rep 4,10%  4.775 
Banco Com Port 3,75% 2.474  Dnb Nor Bank 5,875% 1.040  Hellenic Rep 4,70% 172 
Banco Es De Cr 2,625% 997  Dnb Nor Bol 4,125% 313  Hellenic Rep 5,50% 792 
Banco Esp S 5,625% 643  Dong A/S 5,50%  406  Hellenic Rep 6,00% 3.049 
Banesto Banco  4,00% 3.107  EOn Intl Fin Bv 5,75% 231  Henkel Kgaa 5,375% 855 
Bank Of America 4,75% 3.343  Edp Finance Bv 4,125% 379  Ht1 Funding 6,352% 1.928 
Bank Of America 7,00% 337  Edp Finance Bv 4,75% 1.216  Hungary Rep 6,75% 433 
Bank Of Ireland 4,625% 1.510  Efg Hellas Fnd 4,565% 195  Imp Tobacco 4,375% 309 
Bank Of Scotl 4,625% 5.784  Efg Hellas Plc 4,375% 2.421  Ing Bank Nv 3,375% 3.665 
Barclays Bank 4,00% 1.974  Enel Spa 5,625% 787  Ing Bank Nv 3,50% 6.155 
Barclays Bank 4,75% 2.659  Eni Spa 4,125% 1.257  Ing Bank Nv 6,125% 2.494 
Barclays Bank 4,875% 2.430  Euro Inv Bank 0,00% 1.039  Ing Groep Nv 4,75% 3.266 
arclays Bank 4,875% 4.191  Euro Comm 3,125% 2.474  Intl Bk Recon 3,375% 912 
Bat Intl Fin Plc 4,875% 490  Euro Comm 3,125% 3.630  Ireland Rep Of 4,60% 1.034 
Bat Intl Fin Plc 5,375% 554  Euro Comm 3,625% 1.536  Irish Govern 5,90% 4.323 
Belgium  Kingdom 4,00% 115  Ewe Ag 5,25% 407  Italy Rep Of 4,25% 7 
Bk Ned Gem 3,875% 2.508  Finnish Govern 3,125% 1.224  Italy Rep Of 5,00% 4.155 
Bmw Finance Nv 4,00% 3.725  Finnish Govern 4,375% 2.958  Italy Rep Of 4,00% 79 
Bnp Paribas 5,868% 233  Flemish Com 3,75% 2.423  Italy Rep Of 6,50% 928 
Brazil Republic Of 8,5% 1.191  Fortis Bank Sa 5,757% 1.537  Kfw 3,00% 3.910 
Bund Deutsch 3,75% 11.519  Fortis Bank Sa 4,25% 5.277  Kfw 3,125% 2.987 
Buoni Pol Del  705  France Gvrment  4,50% 2.605  Kfw 4,625% 1.646 
Buoni Pol Del 5,00% 5.177  France Govt Of 4,25% 5.233  Kon Kpn 4,75% 524 
Buoni Pol Del 2,50% 6.070  France Govt Of 4,75% 8.646  Kon Kpn 5,625% 1.075 
Buoni Pol Del 3,50% 18.812  France Oat 4,75% 6.011  Kon Kpn 7,50% 489 
Buoni Pol Del 4,25% 630  France Oat 5,50% 3.727  Lafarge Sa 5,50% 1.162 
Buoni Pol Del 4,25% 14.694  France Tel 5,625% 1.933  Lafarge Sa 7,625% 186 
Buoni Pol Del 5% 7.189  France Tel 7,25% 918  Lafarge Sa 7,625% 2.107 
Buoni Poli Del 4,50% 10.809  France Tel 8,125% 694  Lb Baden W 4,75% 2.092 
Buoni Poli Del 4,50% 826  French Tr Note 3,00% 716  Lb Baden W 5,75% 2.722 
Ca Valencia Y Al 3,00% 3.963  French Tr Note 3,75% 2.573  Lehman Br 4,25% 3 
Caixa Geral Dep 4,625% 3.847  Gaz Capital 5,03% 1.535  Linde Finance 4,75% 538 
Caja Madrid 3,625% 2.903  Gaz Cap 6,605% 894  Lloyds Tsb 5,375% 1.695 
Cargill Inc 4,875% 308  Ge Cap Euro 4,75% 3.010  Lloyds Tsb 5,875% 1.722 
Carlsberg As 6,00% 379  Ge Cap Euro 4,625% 392  Mapfre Sa 5,921% 342 



 

 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro  21  

 
Fondsnaam Waarde  Fondsnaam Waarde  Fondsnaam waarde 
        

Merrill Lynch 4,625% 1.527  Portugal Tel 6,00% 54  Spain Kingd4,80% 529 
Monte Dei Paschi 6,00% 1.214  Quebec Province 5% 2.476  Spanish Gvrn 3,15% 1.858 
Morg. Stanley 3,375% 3.455  Rabobank Ned Frn 439  Spanish Gvrn 4,60% 421 
Morgan Stanley 5,50% 3.926  Rabobk Ned 4,125% 3.743  Statkraft As 4,625% 717 
Nat Australia Bnk 4,75% 345  Rabobk Ned 4,75% 2.434  Suez Env 5,50% 424 
Nat Bank Greece 3,875% 469  Rep Of Austria 3,80% 5.969  Swedbank 3,125% 726 
Nat, Wide Bldg 4,125% 3.393  Rep Of Austria 4,00% 4.183  Swedbank 3,625% 617 
Natl Grid Gas 5,125% 1.065  Rep Of Austria 4,15% 101  Syngenta Fin 4,00% 223 
Netherlands Gov 2,75% 2.009  Rep Of Austria 6,25% 1.086  Tele Italia 7,75% 2.637 
Netherlands Gov 4,00% 1.434  Rep Of Hung 3,875% 1.600  Tele Italia 5,375% 628 
Netherlands Gov 4,00% 6.996  Reseau Ferre 4,375% 2.868  Telefonica 3,75% 2.352 
Netherlands Gov 4,00% 5.858  Roy Bk Scotl 5,375% 2.087  Telefonica 4,375% 2.437 
Netherlands Gov 5,00% 1.543  Roy Bk Scotl 7,092% 1.798  Tpsa Eurofin 6,00% 109 
Netherlands Gov 5,50% 33  Sabmiller Plc 4,50% 1.640  Transc Trans 5,381% 1.071 
Netherlands Gov 7,50% 338  Santander Bnc 4,25% 4.022  Trav Ins 5,65% 2.322 
Nibc Bank Nv 3,50% 1.326  Santander Fin 10,50% 1.026  Treasury 5,40% 7.282 
Norddeutsche Lb 5,75% 860  Santander Intl  5,625% 481  Ubs Ag Lndn 3,00% 1.993 
Nordea Bank Ab 3,00% 700  Santander Iss 5,435% 1.306  Ubs Capital 8,836% 1.478 
Nordea Bank Publ Frn  916  Schering Plgh 5,375% 1.028  Vattenfall Tr 4,25% 73 
Northern Rock 3,875% 2.589  Schneider Elec 5,375% 759  Vauban Mob  3,75% 2.652 
Northern Rock 3,875% 3.982  Ses Global  4,875% 875  Veolia Env 6,75% 469 
Nova Lublj Banka 3,25% 4.050  Sfef 3,00% 1.815  Vodafone Gro 4,75% 246 
Obrig 3,60% 7.783  Sfef 3,25% 1.507  Vw Intl Fin 5,375% 1.633 
Old Mutual Plc 5,00% 137  Shell Internl 4,375% 258  Wachovia Bnk 6,00% 971 
Ote Plc 5,00% 268  Slovak Repc 4,375% 157  Wal Mart St I4,875% 1.211 
Pastor Banco 3,25% 1.986  Slovenija Rep 4,625% 796  Washingt Bnk 4,50% 18 
Pemex Master Tr 6,25% 1.384  Sns Bank Nv 11,25% 421  Westpac Bank 4,25% 2.595 
Pfizer Inc 5,75% 393  Sns Bank Nv 2,875% 974  Wm Cov 3,875% 1.315 
Poland Govern 5,625% 1.952  Sns Bank Nv 3,50% 2.087  Wpp Group 4,375% 546 
Portugal Telecom 4,50% 1.192  Sns Bank Nv 3,50% 5.006  Zurich Finance 4,50% 1.455 

Portugal Telecom 5,00% 2.115  Societe Gen 7,00% 1.758   510.980 
 
 



 

22 Beleggingspool Achmea Obligaties Euro    

 
 
 
Ter vergelijking de beleggingen 2008: 

Fondsnaam waarde  Fondsnaam waarde  Fondsnaam Waarde 
        Aareal Hyp Ag 3,25% 952  Fortis Bank Sa Nv 4,25%  1.415  Morg. Stanley 3,375%  1.346 
Abn Amro Bank 6,00% 1.148  Fortis Bank Sa 5,757% 191  Morgan Stanley 5,50% 647 
Abn Amro Bank 3,25%       1.609  France Telecom 5,625%  985  Nat. Wide Bldg 4,125% 448 
Abn Amro Bank Nv  229  French Treasury 3,75%  205  Neth Governm 4,00%  3.581 
Achmea Hyp.b 4,75%  1.020  Gaz Capital 5,03% 665  Neth Governm 5,50%  968 
American Intl Gr 8,00%  130  Ge Capital Euro 4,75%  902  Nordea Bank Publ Frn  169 
Ayt Bonos Tes 3,25%  1.492  Ge Capital Euro F 4,75%  596  NordrheinWestf 5,25%  1.053 
Banco Santander 4,25%  1.012  German Nat Gover 4,75%  6  Northern Rock 3,875%  1.441 
Banesto Banco Em 4,00% 1.450  Germany Fed Rep 5,5%  1.778  Poland Govern 5,625%  500 
Bank Of America 4,75% 642  Germany Fed Rep 5,00%  826  Portugal Republ 5,45%  2.569 
Banque Populaires 4,25%  808  Goldman Sachs 4,75%  1.099  Rabobk Ned 4,125%  202 
Barclays Bank Plc 4,75% 191  Goldman Sachs 5,125%  1.092  Rabobk Ned 4,75%  1.688 
Barclays Bank  4,875%  623  Greece Rep 4,30%  1.758  Rabobk Ned Frn  232 
Belgium Kingdom 4,00%  92  Greece Republic 4,5%  478  Rep Of Hung 3,875%  362 
Belgium Kingdom 3,25%  243  Hbos Treasury 3,875%  1.142  Republic Of Hun 5,75%  443 
Belgium Kingd 5,00%  4.589  Hbos Treasury 4,50%  650  Roy Bk Scotl 7,092%  506 
Belgium Kingdom 5,50%  1.043  Hellenic Republic 3,80%  3.861  Sch Finance Sa Frn  300 
Bonos Y Obli Est 4,25%  314  Hellenic Republic 4,00%  770  Societe Gen7,00%  312 
Buoni Pol Del 3,75% 8.133  Hypo Alpe Adria 4,25%  1.015  Spain Kingdom4,80% 436 
Buoni Pol Del 4,00%  1.188  Ing Bank Nv 3,50%  2.103  Spanish Gover 4,10%  721 
Buoni Pol Del 4,25%  4.425  Ing Bank Nv 6,125%  856  Spanish Govern 4,20%  1.042 
Buoni Poliennali Tes 4,50  1.592  Irish Treasury 4,40%  1.497  Spanish Govern 5,00%  1.067 
Caixa Geral 4,625%  1.025  Italy Rep 4,25%  1.841  Swedbank Hyp 5,00%  616 
Cie Financement 3,875%  1.008  Italy Rep 5,00%  1.585  Telecom Italia 7,75%  849 
Deutsche Postbk Fund Frn 142  Italy Rep 6.50%  540  Telefonica 3,75%  986 
Dnb Nor Boligkr 4,125%  303  Kfw 3,00%  1.696  Telefonica Emi 4,375%  1.010 
Dnb Nor Boligkr 4,375% 610  Lehman Brth 5,375% 100  Ubs Capital 8,836%  389 
Euro Inv Bank 0,00% 745  Lehman Brth 4,75% 94  Vodafone Gro 5,875%  1.015 
Finnish Governm 4,375% 772  Merrill Lynch 4,625%  897   93.071 

 
 
 
 
 
 


