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Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
 
 
 
Algemene gegevens 
 
 
 Directie: 

• Mr. Drs. R.J. Hof  Directievoorzitter (tot 01-09-2008) 
• Drs. R. Becker MBA Directievoorzitter (vanaf 01-09-2008) 
• Drs. J.J.P.M. van Benthem Financieel directeur (tot 01-09-2008) 
• P.W. van den Bosch MBA RB  Operationeel directeur (tot 01-01-2009) 
• J.J.M.M. Vervuurt RA RC Financieel directeur (vanaf 01-09-2008)
  
 

 Raad van Commissarissen: 
• Drs. E.A.J. van de Merwe* (voorzitter)  
• Drs. A.A. Lugtigheid  
• Drs. G. van Olphen RA  
• Dr. R.T. Wijmenga* (tot 1-7-2008) 
• Mr. T.C.A.M. van Rijckevorsel* (vanaf 1-7-2008) 
• Ir. J.B.J.M. Molenaar (vanaf 1-10-2008) 

* Lid van het Audit Committee. 
 
 
 Kantooradres:  
 Molenwerf 2-8 
 1014 AG Amsterdam 
 Postbus 59100 
 1040 KA Amsterdam 
 KvK 8062738 
 
 
 
Accountant  KPMG Accountants N.V. 
 Burgemeester Rijnderslaan 10 - 20 
 1185 MC Amstelveen 
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BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
 
Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. De door de 
directie opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2008 is door KPMG Accountants N.V. 
gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, die is opgenomen op 
pagina 16 van dit verslag. 
  
De Raad van Commissarissen (RvC) stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor 
decharge te verlenen aan de leden van de directie voor het gevoerde beleid en aan de leden van de 
RvC voor het door hen gehouden toezicht. 
  
Gedurende het boekjaar heeft de RvC regelmatig overleg gevoerd met de directie en eveneens met 
de vermogensbeheerder van de fondsen. Belangrijke aandachtspunten waren behalve de 
operationele gang van zaken binnen de onderneming, de ontwikkeling van het vermogen onder 
beheer, de performance van de fondsen, de relatie met de vermogensbeheerder F&C Netherlands 
B.V., met name ten aanzien van de behaalde resultaten, en de verkoop door de merken van 
Achmea.  
Voorts is van gedachten gewisseld over de algehele bedrijfsvoering en de positie als costcentre 
binnen Achmea. Tevens is de RvC betrokken geweest bij het proces voor de keuze van een nieuwe 
custodian. De RvC is verder geïnformeerd over de werking van het securities lending programma van 
de beleggingsfondsen waarover Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. het beheer voert en de 
negatieve gevolgen op de intrinsieke waarde van de beleggingsfondsen door een verhoogd 
debiteurenrisico binnen dit uitleenprogramma. Ook is zij geïnformeerd over de maatregelen tot 
risicobeperking van het uitleenprogramma  
Daarnaast heeft het Audit Committee in het afgelopen jaar met de directie van gedachten gewisseld 
over interne beheersingsmaatregelen in brede zin. 
  
Gedurende het verslagjaar is een aantal mutaties opgetreden in het statutaire bestuur van de 
vennootschap. Deze zijn, daar waar het de directie betreft, een rechtstreeks gevolg van wijzigingen 
in de aansturing van de hypothecaire en retailbancaire activiteiten binnen Achmea. 
De heren R.J. Hof, J.J.P.M. van Benthem en P .W. van den Bosch zijn gedurende 2008 
teruggetreden als bestuursleden. Hun taken zijn overgenomen door de heren R. Becker en J.J.M.M. 
Vervuurt. De RvC waardeert de teruggetreden directieleden voor de wijze waarop zij in de afgelopen 
jaren vorm en inhoud hebben gegeven aan de ontwikkeling van de fondsen en de inrichting van de 
organisatie. 
  
In de RvC zijn gedurende het boekjaar de heren T.C.A.M. van Rijckevorsel en J.B.J.M. Molenaar 
toegetreden als lid. De heer R.T. Wijmenga is medio 2008 teruggetreden als lid. De Raad bedankt 
hem voor zijn waardevolle bijdrage in de afgelopen jaren.   
  
De RvC bedankt de directie en de medewerkers voor hun inspanningen en spreekt haar waardering 
uit over de bijdrage die zij in het verslagjaar hebben geleverd. In het bijzonder denkt zij daarbij aan 
werkzaamheden in het kader van de herstructurering beleggingsfondsen. 
  
  
Amsterdam, 14 april 2009 
  
Raad van Commissarissen
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VERSLAG VAN DE DIRECTIE  
 
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. over het 
boekjaar 2008. 
 
Algemeen 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft ten doel het optreden als beheerder van 
beleggingsfondsen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) en alles te doen wat 
daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
Op 8 september 2006 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een vergunning van de 
Autoriteit Financiële Markten verkregen conform artikel 2:65 van de Wft. 
 
Beheerde beleggingsfondsen 
In het boekjaar 2008 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. het bestuur gevormd van en het 
beheer gevoerd over Achmea Beleggingsfondsen N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk 
kapitaal, zoals bedoeld in artikel 2:76a BW, welke beleggingsmaatschappij meerdere 
beursgenoteerde letterfondsen heeft uitgegeven. Tevens heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. het beheer gevoerd over de volgende fondsen voor gemene rekening: het Levob AEX + Fonds, 
het Levob €uropees Aandelen Fonds, het Levob €uro Obligatie Fonds en het Levob €uropees Mix 
Fonds.  
 
Vanaf 2 juni 2008 heeft Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. eveneens het beheer gevoerd van 
het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen, welk fonds participaties 
uitgeeft aan (o.a.) Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (de “Verzekeraar”), welke 
participaties voor rekening en risico worden gehouden van polishouders van de Verzekeraar. 
Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen is vrijgesteld van toezicht onder de Wft. 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is vanaf 29 april 2008 voorts bestuurder van de Stichting 
Bewaarder Achmea Beleggingspools, welke stichting is aangesteld als beheerder en bewaarder van 
(in 2008) een vijftal Beleggingspools en een Unit Linked Hoofdfonds. Daarnaast is Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. vanaf 29 mei 2008 aangesteld als bestuurder van de Stichting 
Bewaarder Achmea Unit Linked Hoofdfondsen, welke stichting is aangesteld als beheerder en 
bewaarder van (in 2008) een zevental Unit Linked Hoofdfondsen.  
 
De ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten 
Over het verslagjaar 2008 is een resultaat geboekt van EUR -/- 156.000 (2007: EUR -/- 1.356.000) 
Evenals in 2007 dragen de verkopende merken, Centraal Beheer Achmea, Avéro Achmea (inclusief 
Levob) en FBTO in 2008 primair de kosten van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Het 
negatieve resultaat van 2008 zal in 2009 ten laste worden gebracht van de overige reserves.  
 
Op 14 juni 2008 heeft een herstructurering van de fondsenstructuur plaatsgevonden van Achmea 
Beleggingsfondsen N.V., waarbij de tot die datum gevoerde twintig beleggingsfondsen zijn 
geconverteerd naar vijf overblijvende beleggingsfondsen. Tevens is de participatie in zes van de 
fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. door de Verzekeraar beëindigd en overgebracht naar 
het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen.  
 
 De baten en lasten van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. uit hoofde van het beheer van 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. zijn in absolute zin gedaald door daling van het beheerd vermogen 
als gevolg van de herstructurering. Daarnaast is de omvang van het beheerd vermogen afgenomen 
als gevolg van de negatieve ontwikkelingen op de financiële markten in 2008 en zijn overeenkomstig 
de inkomsten uit beheer afgenomen. Ten tijde van de herstructurering is in de overblijvende fondsen 
de beheervergoeding verhoogd waardoor per saldo de netto opbrengst voor Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V. uit hoofde van het beheer van Achmea Beleggingsfondsen N.V. 
nagenoeg gelijk is gebleven.  
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De netto opbrengst van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. uit hoofde van het beheer van de 
Levob fondsen is afgenomen als gevolg van een wijziging in de vergoedingenstructuur. Vanaf 1-1-
2008 houdt Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een deel van de ontvangen beheervergoeding 
in ter dekking van haar exploitatiekosten samenhangend met het beheer van de Levob fondsen. Het 
meerdere wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer BV vergoed aan het merk. In 2007 jaar 
vond deze vergoeding aan het merk niet plaats. 
 
In het kader van de herstructurering is in 2008 het fonds voor gemene rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen toegevoegd aan het beheer door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. 
Hiervoor ontvangt Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. een beheervergoeding.  
 
De totale opbrengst voor Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is over 2008 licht gestegen.  
 
 
Andere ontwikkelingen en activiteiten in het afgelopen boekjaar zijn geweest: 

• Intensief overleg met de vermogensbeheerders over de ontwikkeling op de financiële 
markten en de behaalde performance;  

• De herziening van de fee - structuur met de externe vermogensbeheerder; 
• De uitrol van de eerste fase van de herstructurering Beleggingsfondsen, waarbij het aantal 

fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. is teruggebracht van twintig naar vijf. Tevens 
is het beheer van de unit linked fondsen toegevoegd aan de werkzaamheden van Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V., inclusief het bestuur van de bewaarstichtingen van de pools 
waarin de verschillende beleggingsfondsen hun beleggingen poolen. 

• Een verdere stroomlijning van de organisatie heeft plaatsgevonden, doordat de medewerkers 
van de afdeling Fondsenbureau en de stafmedewerkers van Achmea Beleggingsfondsen 
Beheer B.V. zijn samengebracht op één locatie in Amsterdam;  

• De ondertekening van een nieuw contract met de custodian BNY Mellon Asset Servicing 
B.V., welke de financiële instrumenten doet bewaren waarin de verschillende fondsen of 
beleggingspools beleggen. 

• Het opzetten van een engagement beleid ten behoeve van de beleggingsfondsen. Dit houdt 
in dat er met bedrijven die in de portefeuille van de beleggingspools zijn opgenomen de 
dialoog wordt aangegaan om enige gedragsverandering in de bedrijfsvoering van deze 
bedrijven te bewerkstelligen. In 2008 heeft een drietal thema’s centraal gestaan: 
mensenrechten, dierproeven en klimaatverandering (CO²-emissie). 

 
Financiële instrumenten en risico’s 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft in 2008 geen gebruik gemaakt van financiële 
instrumenten en heeft geen of nauwelijks enig prijs- en liquiditeitsrisico gelopen. Voorts loopt 
Achmea Beleggingfondsen Beheer B.V. een beperkt kredietrisico. Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V. loopt kredietrisico bij het, al dan niet tijdelijk, uitzetten van gelden op deposito bij derden, 
welke derden in ieder geval in Nederland gevestigde kredietinstellingen betreft. 
 
Om een goede risicobeheersing te realiseren wordt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
gebruik gemaakt van het Internal Control Statement (ICS). Dit betreft een Achmea-breed proces, 
waarmee vanuit risicoperspectief de opzet, bestaan en werking van processen wordt getoetst . Door 
middel van een assessment zijn de belangrijkste operationele risico’s geïdentificeerd. Voor alle 
geïdentificeerde operationele risico’s zijn acties en beheersmaatregelen gedefinieerd. Door opvolging 
te geven aan de gedefinieerde acties wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de 
beheersing van de operationele risico’s. 
 
Vooruitzichten 
Ten aanzien van het boekjaar 2009 verwacht de Directie, dat de slechte omstandigheden op de 
financiële markten ook haar weerslag zal krijgen op het fondsvermogen van de beheerde 
beleggingsfondsen en derhalve op de inkomsten van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Naast 
de turbulente ontwikkelingen op de financiële markten, waar adequaat het hoofd aan moet worden 
geboden, staat intern de uitrol van de herstructurering Beleggingsfondsen fase II  centraal. Net zoals 
in 2008 de migratie heeft plaatsgevonden van Achmea Beleggingsfondsen N.V., zal in 2009 de 
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conversie plaatsvinden van de Levob fondsen, deels naar Achmea Beleggingsfondsen N.V. en deels 
naar Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen. Tevens zal een herstructurering plaatsvinden van het 
aantal letterfondsen van Achmea Unit Linked Beleggingsfondsen van ongeveer 65 fondsen begin 
2009 tot ongeveer 30 fondsen medio 2009 en zal voorts de structuur van de Beleggingspools en/of 
Unit Linked Hoofdfondsen sterk worden vereenvoudigd. De kosten voortvloeiende uit de 
herstructurering Beleggingsfondsen komen niet ten laste van Achmea Beleggingsfondsen Beheer 
B.V., maar worden voldaan uit een projectbudget van Achmea Holding. 
  
De directie bedankt de medewerkers voor hun inspanning en spreekt haar waardering uit over de 
bijdrage die zij in het verslagjaar hebben geleverd.  
 
Amsterdam, 14 april 2009  
Directie  
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Financiële gegevens Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
BALANS per 31 december (voor winstbestemming) 
(in duizenden euro´s)           
 2008   2007   
ACTIVA           

           
Vorderingen           
Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.402     2.103     
Overige vorderingen 311     73     
Totaal vorderingen   2.713     2.176   

          
Liquide middelen   3.596     2.765   
           
Deposito   0     4.200   

          
Totaal   6.309     9.141   
 
           
PASSIVA           
           
Eigen vermogen           
Geplaatst kapitaal 295     295     
Agioreserve 6.782     6.782     
Overige reserves 6.014 -    4.658 -    
Onverdeeld resultaat boekjaar 156 -    1.356 -    
Totaal eigen vermogen   907     1.063   
           
Voorzieningen   84     0   
           
Kortlopende schulden           
Schulden aan groepsmaatschappijen 4.934     6.604     
Overige schulden 344     1.433     
Vooruit ontvangen bedragen 40     41     
Totaal kortlopende schulden   5.318     8.078   
           
Totaal   6.309     9.141   
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WINST- EN VERLIESREKENING over de periode 1 januari t/m 31 december 
(in duizenden euro´s)           
   2008     2007   
BATEN           
           
Beheerfee 11.796     22.739     
Interestbaten  113     156     
Overige opbrengsten 106     0     
Bedrijfsopbrengsten   12.015     22.895   
           
           
           
LASTEN           
           
Doorbelaste beheervergoeding  7.101     18.548     
Managementfee 406     499     
Custodyfee 164     200     
Operationele kosten 4.443     5.373     
Overige bedrijfslasten 111     92     
Bedrijfslasten   12.225     24.712   
           
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    210 -    1.817 -  
voor belastingen           
           
Vennootschapsbelasting   54     461   
           
Netto resultaat   156 -    1.356 -  
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KASSTROOMOVERZICHT over de periode 
1 januari t/m 31 december 
(in duizenden euro´s)          
   2008     2007  
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Netto resultaat 156 -    1.356 -   
Mutatie vorderingen 537 -    2.099 -   
Mutatie voorzieningen 84     0    
Mutatie kortlopende schulden 2.760 -    4.247    
Kasstroom uit operationele activiteiten   3.369 -            792  
          
Kasstroom uit financieringsactiviteiten          
Agiostorting   0     2.000  
          
Netto kasstroom/mutatie geldmiddelen   3.369 -    2.792  
          
Totaal geldmiddelen begin van de periode   6.965     4.173  
          
Totaal geldmiddelen eind van de periode   3.596     6.965  
          

          
Liquide middelen   3.596     2.765  
Deposito   0     4.200  
Totaal geldmiddelen   3.596     6.965  
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING  
 
Algemeen 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudend te 
Amsterdam, treedt op als beheerder van de volgende onder toezicht van de Stichting Autoriteit 
Financiële Markten (“AFM”) staande beleggingsinstellingen: Achmea Beleggingsfondsen N.V., 
Levob AEX+ Fonds, Levob €uropees Aandelen Fonds, Levob €uro Obligatie Fonds en Levob 
€uropees Mix Fonds. Tevens treedt Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. op als beheerder van 
het niet onder AFM toezicht staande Fonds voor Gemene Rekening Achmea Unit Linked 
Beleggingsfondsen. Daarnaast is Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. bestuurder van de 
Stichting Bewaarder Achmea Beleggingspools en bestuurder van de Stichting Bewaarder Achmea 
Unit Linked Hoofdfondsen. 
   
De vennootschap is op 31 december 2008 een 100% dochter van Achmea Holding N.V. te Zeist 
en maakt deel uit van de Eureko groep. 
 
Ter vergelijking zijn in de balans en winst - en verliesrekening de cijfers van 31 december 2007 
opgenomen. Deze cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast ten opzichte van de 
jaarrekening 2007 als gevolg van een wijziging in de structuur van de jaarrekening 2008. 
 
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. heeft per 8 september 2006 een vergunning gekregen in 
het kader van de Wft en staat ingeschreven in het register van de AFM. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften zoals opgenomen in Titel 9 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is voldaan aan de krachtens de Wft gestelde vereisten, 
zoals opgenomen in artikel 123 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen.  
 
Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
 
Waarderingsgrondslagen en grondslagen van resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere 
waarderingsgrondslag wordt vermeld. De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 
voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
 
Resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengsten en kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.  
 
Belastingen 
De belastingen zijn berekend uitgaande van het resultaat voor belastingen en op basis van de voor 
de periode geldende belastingtarieven. Binnen de fiscale eenheid van Achmea wordt de 
verschuldigde en/of te ontvangen vennootschapsbelasting verrekend via de moedermaatschappij. 
De moedermaatschappij rekent af met de fiscus. Elk der vennootschappen is aansprakelijk voor de 
te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde ´indirecte methode´, waarbij 
onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit operationele- en financieringsactiviteiten. Als liquide 
middelen worden aangemerkt deposito´s en banktegoeden. De mutaties in het geplaatste kapitaal 
en Agioreserve worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
(in duizenden euro´s) 
ACTIVA 2008 2007 

    
Vorderingen    
    
Vorderingen op groepsmaatschappijen    
Dit betreft de volgende posten:    
Nog te ontvangen beheerfee 1.867  1.622 
Vennootschapsbelasting 515  461 
Doorbelasting fundmanagement 14  0 
Rente 0  11 
Overige  6  9 
Totaal 2.402  2.103 
 
Nog te ontvangen beheerfee betreft nog te ontvangen gefactureerde beheerfee ten aanzien van 
de Levobfondsen en de UL-fondsen. 
De vennootschapsbelasting betreft een vordering op Achmea Holding N.V. in verband met 
fiscale eenheid. De vordering betreft de verrekening van het compensabel verlies over het 
boekjaar 2007/2008. 
 
Overige vorderingen    
Dit betreft de volgende posten:    
Nog te ontvangen fee Societé General 205  73 
Teveel betaalde listingfee Rabo 11  0 
Nog te ontvangen fee UL    95  0 
Totaal 311  73 
    
Liquide middelen    
Dit betreft de volgende posten:    
Rekening-courant bij Staalbankiers N.V..Het saldo is direct 
opeisbaar en over het tegoed wordt een markt-conforme 
rente ontvangen. 

3.308  2.765 

Rekening-courant bij Achmea Retail Bank N.V.. Het saldo is 
direct opeisbaar en over het tegoed wordt geen rente 
ontvangen. 

288  0 

Totaal  3.596  2.765 
    
Deposito 0    4.200 
Dit betreft een maandelijks vrijvallend tegoed bij 
Staalbankiers N.V.. Over het deposito wordt een 
marktconforme rente ontvangen. 
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PASSIVA 2008  2007 
    

Eigen vermogen    
    

Geplaatst kapitaal    
Het verloop van deze post is als volgt:    
Stand begin boekjaar 295  295 
Mutaties 0  0 
Stand einde boekjaar  295  295 
    
Agioreserve    
Het verloop van deze post is als volgt:    
Stand begin boekjaar 6.782  4.782 
Agio storting 0  2.000 
Stand einde boekjaar 6.782  6.782 
Op 27 april 2007 heeft een agiostorting vanuit Achmea Holding N.V. plaatsgevonden om te 
kunnen blijven voldoen aan de minimum vermogenseis. 
    
Overige reserves    
Het verloop van deze post is als volgt:    
Stand begin boekjaar -4.658  -4.658 
Toevoeging resultaat 2007 respectievelijk 2006 -1.356  0 
Stand einde boekjaar  -6.014  -4.658 
    
    
Voorzieningen 84  0 
Dit betreft een voorziening voor de verplichting aan de beleggingspool AWP indien het terug te 
vorderen buitenlandse dividendbelasting van deze beleggingspool niet volledig wordt vergoed 
door de Nederlandse Belastingdienst  en niet op derden te verhalen is. 
    
Kortlopende schulden    
    
Schulden aan groepsmaatschappijen    
Dit bestaat uit de volgende posten:    
Fundmanagement  4.289  5.156 
Beheervergoedingen  353  1.444 
Rekening-courant saldo Achmea Retail Bank N.V. 288  0 
Overige  4  4 
Totaal 4.934  6.604 
    
Fundmanagement betreft de exploitatiekosten van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.  die 
zijn betaald door Achmea Retail Bank N.V.. 
Beheervergoedingen betreffen de nog af te dragen beheerfee vanuit de Levobfondsen aan Levob 
Bank N.V. en de af te dragen beheerfee aan de merken. 
    
Overige schulden    
Dit bestaat uit de volgende posten:    
Administratievergoeding F&C Netherlands 46  170 
Kosten toezicht/advieskosten 249  248 
Agency listingfee 10  0 
Dividendbelasting 31  1.009 
Overige 8  6 
Totaal 344  1.433 
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Vooruit ontvangen bedragen 40  41 
Dit betreft jaarlijks vooruit ontvangen beheervergoeding voor uitgegeven garantieproducten door 
derden partijen. 
    
    
Niet uit de balans blijkende verplichtingen    
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. is opgenomen in de fiscale eenheid van Achmea 
Holding N.V. voor de vennootschapsbelasting en is daardoor hoofdelijk aansprakelijk voor de 
hieruit voortvloeiende belastingschuld. 
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 
(in duizenden euro´s) 
 

 
 
 

BATEN 2008  2007 
    
Bedrijfsopbrengsten    
De bedrijfsopbrengsten bestaan uit de volgende posten:    
    
Beheerfee    
De beheerfee bestaat uit de volgende bedragen:    
Achmea Beleggingsfondsen N.V.. 7.545  20.420 
Levob fondsen 2.442  2.319 
Unit Linkedfondsen 1.809  0 
 11.796  22.739 
De beheerfee voor de Achmea Beleggingsfondsen N.V. en Levobfondsen bedraagt een per 
fonds vastgesteld percentage over het fondsvermogen van de fondsen ultimo maand van de in 
beheer zijnde fondsen. Voor de hoogte van het percentage verwijzen wij u naar de aanvullende 
prospectus van het betreffende fonds. De beheerfee wordt maandelijks afgerekend. 
 
De beheerfee voor de Unit Linked fondsen bedraagt een per fonds vastgesteld percentage. Per 
01-01-2008 bedraagt de fee 0,07% (2007: 0,00%) over het fondsvermogen van het fonds 
ultimo maand. Deze post wordt maandelijks afgerekend. 
    
Zoals opgenomen in het directieverslag, is de beheerfee gedaald door de herstructurering van de 
beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V.. Dit is voornamelijk het gevolg van het 
niet meer deelnemen van de Unit Linked fondsen in de fondsen van Achmea Beleggingsfondsen  
N.V.. Daarnaast is de beheerfee gedaald als gevolg van de daling van het belegd vermogen door 
de negatieve ontwikkelingen op de financiële markten. 
    
    
Interestbaten 113  156 
Dit betreft interest op deposito's en banktegoeden.    
    
Overige opbrengsten 106  0 
Dit betreft het verschil tussen gebudgetteerde kosten welke aan de merken zijn gefactureerd en 
de werkelijke kosten UL. Het resultaat tussen de gebudgetteerde kosten en de werkelijke kosten 
komt ten gunste van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.. 
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LASTEN 2008  2007 
    

Bedrijfslasten    
De bedrijfslasten betreffen de volgende posten:    

    
Doorbelaste beheervergoeding    
De beheervergoeding betreft een vergoeding aan de merken van de Achmea Groep uit hoofde 
van het via hun afzetkanaal aanbieden van onderstaande beleggingsproducten. De doorbelaste 
beheersvergoeding is ter dekking van de door de merken gemaakte operationele kosten en 
bestaat uit de volgende bedragen: 
Achmea Beleggingsfondsen N.V. 5.866  18.548 
Levob fondsen 1.235  0 
 7.101  18.548 
Door de herstructurering van de beleggingsfondsen, waardoor de  Unit Linked gelden niet meer 
in fondsen van Achmea Beleggingsfondsen  N.V.  wordt belegd, gaat de beheervergoeding  
over deze gelden rechtstreeks naar de merken.  Daarnaast is de te vergoeden beheerfee gedaald 
als gevolg van de daling van het belegd vermogen door de negatieve ontwikkelingen op de 
financiële markten. 
De toename van de te vergoeden beheerfee voor de Levob fondsen wordt verklaard door de 
wijziging in de structuur van vergoeding beheerfee per 1-1-2008.  
    
Managementfee 406  499 
Dit betreft kosten voor het vermogensbeheer van de  
Levobfondsen, welke door de Beheerder worden gedragen. 

   

    
Custodyfee 164  200 
Dit betreft kosten van bewaring van de  Levobfondsen, 
welke aan de betreffende Bewaarders wordt vergoed.  

   

    
Operationele kosten    
Levob Bank N.V. 64  80 
F&C Netherlands B.V. 49  218 
Achmea Retail Bank N.V. 4.330  5.075 
Totaal 4.443  5.373 
    
De operationele kosten met betrekking tot Levob Bank N.V. betreft de doorbelasting van Levob 
Bank N.V. aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. voor operationele kosten, zoals kosten 
voor het uitbesteden van de giroadministratie aan Kasbank  en provisiekosten.  
    
De operationele vergoeding met betrekking tot F&C Netherlands B.V. betreft een vergoeding 
voor de administratieve taken die F&C Netherlands B.V. verricht en welke niet kunnen worden 
doorbelast aan één van de fondsen. 
    
De operationele vergoeding met betrekking tot Achmea Retail Bank N.V. betreft de 
doorbelasting van Achmea Retail Bank N.V. aan Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. voor 
operationele kosten, zoals personeelskosten, huurkosten en systeemkosten. 
    
Overige bedrijfslasten    
Dit betreft de volgende posten:    
Accountantskosten: Onderzoek van de jaarrekening 17  20 
 Advieskosten 10  0 
Voorziening buitenlandse dividendbelasting 84  0 
Overige 0  72 
Totaal 111  92 
    
De overige kosten betreffen voornamelijk transactiekosten Unit Linked   
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Verbonden partijen  
 
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.   
 
Alle transacties die Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. het afgelopen jaar heeft uitgevoerd, zijn 
transacties met verbonden partijen met uitzondering van de overige bedrijfslasten (EUR 111) en de 
operationele kosten voor de administratiekosten van het vermogensbeheer aan F&C Netherlands B.V. 
(EUR 49). F&C Netherlands B.V. heeft de administratie van het vermogensbeheer op haar beurt weer 
uitbesteed bij Bank of New York Mellon. 
 
De kosten gemaakt door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., zoals personeels- en huurkosten, 
worden in eerste instantie gedragen door Achmea Retail Bank N.V.. Via een doorbelasting worden deze 
door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. aan Achmea Retail Bank N.V. voldaan.  
 
Overige aspecten 
 
Gedurende het verslagjaar zijn geen retourprovisies ten goede gekomen aan de beheerder of diens 
bestuurders, noch zijn door hen goederen ontvangen danwel hen in het vooruitzicht gesteld. Tevens 
is geen sprake geweest van ontvangen vergoedingen in verband met het in- en uitlenen van 
financiële instrumenten van de door de vennootschap beheerde beleggingsinstellingen. 
 
Personeel 
 
De Directie van de vennootschap is onbezoldigd en de vennootschap had gedurende het boekjaar geen 
personeelsleden in dienst. 
 
 
Amsterdam, 14 april 2009 
 
Directie  
 
 
OVERIGE GEGEVENS 
 
 
Statutaire regeling winstverdeling 
 
De winstverdeling vindt plaats overeenkomstig artikel 32 van de statuten van Achmea 
Beleggingsfondsen Beheer B.V.. Het besluit van de directie wordt genomen overeenkomstig de 
bepalingen in dit artikel. De winst die hierna resulteert, staat ter beschikking van de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. 
 
 
Voorstel resultaatbestemming 
 
Het resultaat na belastingen over het boekjaar 2008 zal in mindering worden gebracht op de overige 
reserves. 
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Accountantsverklaring 
Aan: de directie van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.  

 
ACCOUNTANTSVERKLARING 

Verklaring betreffende de jaarrekening  
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 van Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 
te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de winst-en-verliesrekening over 2008 
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 Beheer B.V. per 31 december 2008 en van het resultaat over 
2008 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. 

Amstelveen, 14 april 2009 

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

W.L.L. Paulissen RA
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