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Resultaat Achmea beïnvloed door noodweer en hogere zorgkosten

Netto resultaat €24 miljoen negatief 

 Noodweer veroorzaakte schade bij circa 30.000 klanten

 Totale schadelast circa €270 miljoen

 Kosten van de zorg stijgen sterker dan verwacht, onder meer door hoger dan verwacht gebruik nieuwe geneesmiddelen

Goede voortgang veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen: 

 Tal van innovaties gelanceerd door merken, klantwaardering voor vernieuwing hoog

 Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) formeel van start na ontvangst vergunning op 18 juli

 Kosten gedaald met circa €355 miljoen sinds start Versnellen & Vernieuwen in 2014

Financiële positie onverminderd solide met een solvabiliteit van circa 204%

 Kredietwaardigheid verzekeringsonderdelen ‘A’ bij S&P
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Hevig noodweer leidde tot circa 30.000 schademeldingen

 Noodweer in juni treft onze verzekerden in Brabant en Limburg

 Impact voor Achmea groter dan voorgaande calamiteiten (bijv. Kyrill in 2007) 

 Calamiteitenplan direct in werking getreden

 Extra inzet medewerkers Interpolis Centraal Beheer, FBTO en Avéro Achmea 
(Filmpje: over afhandeling schades en inzet medewerkers)

 Bij agrarische schades is in de eerste week, meestal na de eerste dagen,
een schade-expert fysiek langs geweest

 Spoedig verloop schadeherstel ook door inzet innovatieve technieken,
waaronder drones en hagelschadescanner

 Gevolgen veranderend klimaat onvoldoende verwerkt in premiestelling; 
premieverhogingen zijn onvermijdelijk. 

 Als coöperatief bedrijf werken we samen met onze klanten aan preventieve maatregelen 
om de schadelast te beperken
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Noodweer en hogere zorgkosten leiden tot nettoverlies

 Hogere premieomzet bij Schade, Zorg en Internationaal

 Nettoresultaat €24 miljoen negatief

 Impact noodweer €137 miljoen na herverzekering

 Zorgkosten hoger dan verwacht door hogere kosten bij met name 
geneesmiddelen

 Hogere bijdrage uit Pensioen & Leven door hogere beleggingsresultaten
en lagere bedrijfskosten

 Kosten verder gereduceerd met 4% door Versnellen & Vernieuwen. 
Gecorrigeerd voor strategische investeringen circa €355 miljoen aan 
bedrijfskosten bespaard sinds start veranderprogramma in 2014

 Financiële positie onverminderd solide met een solvabiliteit van 204%. 
Kredietwaardigheid verzekeringsonderdelen ‘A’ bij S&P
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Nettoresultaat
(in € mln)

Bruto premieomzet
(in € mln)

Solvabiliteitsratio (SII)
(in %)

Bedrijfskosten
(in € mln)

204

199

H1 2016 2015

1.310

1.367

H1 2016 H1 2015

-24

272

H1 2016 H1 2015

16.940 16.902

H1 2016 H1 2015



Resultaat verzekeringsactiviteiten per segment 

Resultaat Schade & Inkomen beïnvloed door incidentele effecten

 Operationeel resultaat geraakt door noodweer

 Onderliggend resultaat Schade & Inkomen gestegen

Resultaat Zorg break-even

 Resultaat van de zorgverzekeringen beïnvloed door:

 Hoger dan verwacht gebruik nieuwe geneesmiddelen

 Stijging uitgaven volgt op premiestelling tot onder kostprijs 

Resultaat Pensioen en Leven toegenomen

 Lagere bedrijfskosten en hoger beleggingsresultaat

Oudedagsvoorziening 

 Resultaat beïnvloed door strategische investeringen

 Positieve ontvangst bij werkgevers voor Centraal Beheer APF

Internationale activiteiten 

 Onderliggende resultaat stijgt als wordt gecorrigeerd
voor eenmalige effecten van vorig jaar
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Segment resultaten (in € MLN) H1 2016 H1 2015

Schade en Inkomen -121 75

Zorg 2 172

Pensioen en Leven 187 110

Oudedagsvoorziening -13 -5

Internationale activiteiten 8 28

Overige activiteiten -101 -95

Operationeel resultaat -38 285
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Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen sinds 2014

Aanleiding

 Versnellen in klantgerichtheid en kostenbesparingen 

 Vernieuwen van processen en online dienstverlening

 Aanpassingen spelen in op snel veranderende wensen van klanten

Ambities Versnellen & Vernieuwen 

 Nieuwe oplossingen bieden voor onze klanten 

 Klanttevredenheid hoog houden 

 Ook op de lange termijn financieel gezond blijven

Doelstellingen 

 Kostenreductie van €450 miljoen

 Afname van circa 4.000 arbeidsplaatsen.
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Concurrerende 
kosten

Verantwoord 
rendement

MedewerkersMedewerkers

Klantgedreven



Klantgedreven: inspelen op veranderende wensen van klanten

 Centraal Beheer en Interpolis ‘meest gewaardeerde’ grote verzekeraars volgens Verbond

 Centraal Beheer lanceert pechhulp-app zonder abonnement RoadGuard

 Centraal Beheer, Interpolis en Avéro Achmea verhogen flexibiliteit en dekking 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 

 Eurocross start 24/7 hulpverlening voor elektrische rijders bij opladen

 Goede voortgang pilot FBTO met Usage Based Insurance autoverzekering

 Zilveren Kruis heeft beste online service volgens Onderzoeksbureau WUA 

 Zilveren Kruis investeert met ‘HartWacht’ in betere zorg voor hartpatiënten

 Zilveren Kruis werkt samen met ziekenhuizen bij inkoop geneesmiddelen om de kosten 
van de zorg te verlagen

 Score op het Keurmerk Klantgericht Verzekeren van een 3,8 naar 4,0 (op een schaal van 5)
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Medewerkers



Verantwoord rendement

 Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds van formeel start na ontvangst vergunning 
DNB

 Vorming Closed Books Pensioen en Leven afgerond

 Rendementsherstel schadeportefeuille door eerder genomen maatregelen 

 Verdere groei hypotheekportefeuille naar €4,8 miljard. Op koers om deze portefeuille te 
laten groeien tot €6 miljard eind dit jaar.

 Focus op kernactiviteiten: verkoop private bank activiteiten Staalbankiers en 
reïntegratiebedrijf Winnock

 Intensievere samenwerking met Rabobank: digitale afhandeling bij particulieren; 
versterking zakelijk advies

 Samen met klanten werken aan preventie en innovatie, ook als gevolg van 
klimaatverandering
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Medewerkers



Concurrerende kosten: goede voortgang met kostenreductie

 Bedrijfskosten met €355 miljoen gedaald sinds start Versnellen & Vernieuwen in 2014

 Kostenreductie van €57 miljoen behaald (4%) ten opzichte van vorig jaar

 Bedrijfskostendaling beïnvloed door strategische investeringen in onder meer 
oudedagsvoorzieningsstrategie, bankverzekeren en internationale activiteiten

 Effecten reductiedoelstellingen in loop van 2017 volledig zichtbaar

 Reductie van circa 3.000 arbeidsplaatsen sinds start veranderprogramma

 Afname van meer dan 500 arbeidsplaatsen in eerste halfjaar

 Duurzaam sociaal plan en loopbaan-ondersteuning voor boventallige medewerkers
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Medewerkers



Medewerkers centraal: cruciaal voor verder verbeteren dienstverlening

 Blijvend investeren in de competenties om te kunnen werken in een digitale omgeving

 Inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk thema

 Inzet van bewustwordingscampagne met instrumenten, informatie en activiteiten

 Werving is gericht op het aantrekken van strategische talenten

 Achmea ‘beste werkgever’ onder pensioenfondsen en verzekeraars in Intermediair 
imago-onderzoek
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Medewerkers



Versnellen & Vernieuwen: Koers houden, afronden en accelereren

Ingezette strategische koers aanhouden:

 Verdere versterking kerncompetenties Schade, Inkomens- en Zorgverzekeringen en Internationale activiteiten

 Stevige positionering in pensioenmarkt met Centraal Beheer APF binnen ODV-strategie

 Vernieuwende oplossingen bieden voor onze klanten en klanttevredenheid onverminderd hoog houden 

 Ook op de lange termijn financieel solide zijn

Verdere acceleratie bestaat uit:

 Doorgaan met verdere digitalisering en vernieuwing van dienstverlening aan klanten

 Aanhoudend scherpe focus op reductie van kosten

 Intensievere samenwerking met Rabobank
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Nettowinst
(in € mln)

H1 2016 H1 2015

-24

272

Financiële positie onverminderd sterk: solvabiliteit 204%

H1 2016 H1 2015

-38

285

Operationeel resultaat beïnvloed door:

 Noodweer met een totale schade bij onze 
klanten van €267 miljoen 

 Na herverzekering resteert impact op het 
resultaat van €137 miljoen

 Hogere uitgaven aan zorg dan geraamd door:

 Hogere kosten nieuwe geneesmiddelen

 Veranderde samenstelling portefeuille

 Bruto premieomzet gestegen bij schade,
zorg en internationaal

 In 2016 daalde de bedrijfskosten verder
met 4% door daling medewerkers en 
verdergaande digitalisering processen

 Financiële positie onverminderd solide
met solvabiliteitspercentage van 204%1
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Operationeel resultaat 
(in € mln)

Bruto premieomzet
(in € mln)

Solvabiliteitsratio (SII) 
(in %)

Bedrijfskosten
(in € mln)

Eigen vermogen 
(in € mln)

¹ Percentage op basis van een schatting met een bandbreedte van +5% / -10%

H1 2016 H1 2015

1.310

1.367

H1 2016 2015

10.194 10.280

H1 2016 H1 2015

16.940 16.902

H1 2016 2015

204
199



Nieuwe aansturing leidt tot andere segmentindeling 

Belangrijkste veranderingen in segmentindeling:

 Segment Oudedagsvoorzieningen ontstaat uit:

 Achmea Bank (voorheen Bancaire activiteiten)

 Pensioenbeheer (voorheen Overige activiteiten)

 Achmea Investment Management (voorheen Overige activiteiten)

 Herverzekeringsactiviteiten zijn onderdeel van Overige Activiteiten 
(voorheen Schade & Inkomen en Pensioen & Leven)

 Reisverzekeringsportefeuille is onderdeel van Schade & Inkomen
(voorheen Zorg)

 Segment Bancaire activiteiten is vervallen
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Nieuwe segmentindeling

 Aangepaste segmentsrapportage per 1 januari 2016 

 Op groepsniveau hebben de aanpassingen geen invloed op het resultaat

 Bedrijfsonderdelen strategie Oudedagsvoorzieningen onder één aansturing

 Vergelijkende cijfers 2015 zijn in overeenstemming met nieuwe structuur



Resultaat segmenten beïnvloed door eenmalige effecten

Schade & Inkomen 

 Operationeel resultaat geraakt door noodweer 

 In 2015 realisaties op beleggingen door verandering portefeuillemix

Zorg 

Resultaat van de basiszorgverzekeringen negatief als gevolg van:

 Hogere zorgkosten van geneesmiddelen dan verwacht

 Veranderde samenstelling verzekerdenbestand

Pensioen en Leven 

 Hoger beleggingsresultaat en lagere bedrijfskosten

Oudedagsvoorziening 

 Resultaat beïnvloed door investeringen in strategie Oudedagsvoorzieningen

Internationale activiteiten 

 Onderliggend resultaat is verbeterd
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Segment resultaten (in € MLN) H1 2016 H1 2015
Voormalige 

structuur

Schade en Inkomen -121 75 109

Noodweer -130 -

Zorg 2 172 188

Pensioen en Leven 187 110 125

Bancaire activiteiten -18

Oudedagsvoorziening -13 -5 -

Internationale activiteiten 8 28 34

Overige activiteiten -101 -95 -153
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Schade & Inkomen: Grote invloed noodweer, onderliggend resultaat verbeterd

Schadeverzekeringen

 Door herverzekeringsdekking is de impact van het noodweer op het 
operationeel resultaat €130 miljoen (bruto schadelast: €267 miljoen)

 Rendementsmaatregelen binnen de particuliere en zakelijke portefeuille

Inkomensverzekeringen

Verzuim

 Hogere verzuimduur. 

 Trend naar eigen risicodragerschap

AOV

 Daling portefeuille in lijn met de markt 

 Effect versnelde re-integratie kleiner

WIA

 Hogere instroom gecombineerd met een versnelde re-integratie
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3

11

H1 2016 H1 2015

Operationeel resultaat 
Inkomensverzekeringen

(in € mln)

-124

64

H1 2016 H1 2015

Operationeel resultaat
Schadeverzekering

(in € mln)



Schade en Inkomen: stijging bruto premieomzet schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen

 Bruto premieomzet gestegen door hogere instroom binnen de particuliere 
portefeuille en prijseffecten in particuliere en zakelijke portefeuille

 Structureel dalende schaderatio

 Invloed noodweer 10,4%-pt

 Provisiekosten stijgen in volmachten kanaal

Inkomensverzekeringen

 Portefeuille daalt in lijn met de markt met AOV en Verzuim.
Premieomzet WIA groeit mede door rendementsmaatregelen

 Door doorgevoerde maatregelen van kostenefficiëntie dalen
de bedrijfskosten

 Gecombineerde ratio neemt toe als gevolg van een dalende premie

 Schaderatio hoger door langere verzuimduur en oplopende aantallen 
arbeidsongeschikten

 Resultaat uit voorgaande jaren op AOV lager door minder invloed
van initiatieven van versnelde revalidatie en re-integratie
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69,7% 71,2%

10,4%

29,3%
28,2%

H1 2016 H1 2015H1 2016 H1 2015

H1 2016 H1 2015 H1 2016 H1 2015

Gecombineerde ratio Inkomen
(in %)

 Schaderatio  Kostenratio

Bedrijfskosten
(in € mln)

448
440

75,5% 69,6%

25,0%
24,4%

Bruto premieomzet 
(in € mln)

Gecombineerde ratio Schade
(in %)

 Schade  Inkomen

 Schaderatio  Kostenratio  Noodweer

1.505 1.470

502 512

2.007 1.982

109,4%
99,4% 100,5%

94,0%



Zorg: Resultaat basiszorg negatief vooral door stijging uitgaven aan geneesmiddelen

Basiszorgverzekeringen

 Structureel resultaat lager:

 Hogere zorguitgaven door hoger dan verwachte kosten geneesmiddelen

 Verevening compenseert portefeuilleverandering niet volledig

 Inzet van €481 miljoen van resultaat in 2015 is nog onvoldoende gebleken

 Incidenteel resultaat uit voorgaande jaren minder: 

 In 2016 minder uitgaven aan geriatrie en kosten zorg in buitenland dan 
verwacht 

 In 2015 snellere ‘extramuralisering’ en andere ontwikkeling vast / variabele 
zorgkosten dan verwacht

 Dalende bedrijfskosten dragen bij aan het resultaat

Aanvullende zorgverzekeringen

 Aanvullend verzekerden gaan bewuster om met de keuze van hun dekking

 Verhouding aanvullende verzekering bij verzekerden voor basiszorg stabiel
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Operationeel resultaat Zorg
Basis + aanvullend (in € mln)

Incidenteel resultaat basis 
zorgverzekeringen

Voorgaande tekenjaren (in € mln)

Structureel resultaat basis 
zorgverzekeringen

Huidig tekenjaren (in € mln)

Operationeel resultaat Zorg
Aanvullend (in € mln)

20
25

H1 2016 H1 2015

65

158

H1 2016 H1 2015

-83

-11

H1 2016 H1 2015

172

H1 2016 H1 2015

2



H1 2016 H1 2015

96,2% 95,4%

8,4% 9,4%

87,8% 86,0%

260
282

H1 2016 H1 2015

11.788 11.650

1.318 1.327

H1 2016 H1 2015

13.106 12.977

97,8%
95,0%

2,9%
3,2%

H1 2016 H1 2015

100,7%
98,2%

Zorg: Hogere premieomzet en lagere bedrijfskosten 

Basiszorgverzekeringen

 Hogere premieomzet door hogere vereveningsbijdrage

 Uitvoeringskosten verlaagd door efficiëntere processen

 Schaderatio gestegen door hogere zorguitgaven

 Kostenratio daalt als gevolg van initiatieven rond Versnellen & Vernieuwen

Aanvullende verzekeringen

 Premieomzet aanvullende verzekering gedaald door lager verzekerdenaantal 

 Schaderatio is gestegen door lagere premie-inkomsten en ontwikkeling van 
selectievere pakketkeuze aanvullende dekking
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Bruto premieomzet 
(in € mln)

 Basis  Aanvullend

 Schaderatio  Kostenratio

Bedrijfskosten
(in € mln)

Gecombineerde ratio
Basis (in %)

 Schaderatio  Kostenratio

Gecombineerde ratio
Aanvullend (in %)



Pensioen & Leven: hogere beleggingsopbrengsten en lagere bedrijfskosten

Pensioen & Leven

 Operationeel resultaat toegenomen

 Hogere beleggingsresultaten door herstel vastgoedmarkt, gestegen 
grondstofprijzen en uitlopen swap-spread

 Lagere afschrijving op ‘value of business acquired’ (VOBA)

 Lagere bedrijfskosten

 Resultaat complexiteitsreductie zichtbaar

 Minder personeel in lijn met premieverval

Direct Ingaande Lijfrentes en ORVs¹

 Premieomzet doorlopende Pensioen- en Levenactiviteiten met 51% gestegen

Pensioen & Leven ‘closed-book’

 Vergunning verkregen op 18 juli voor Centraal Beheer Algemeen 
Pensioenfonds. Met komst APF verkoop pensioenverzekeringen gestopt 

 Bruto premieomzet met 9% afgenomen voornamelijk door regulier 
premieverval en een groot koopsomcontract in 2015 

 ‘Closed-book’ leidt tot kostenvoordelen
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Operationeel resultaat
(in € mln)

Bedrijfskosten
(in € mln)

Bruto premieomzet
Lijfrentes en ORV1

(in € mln)

Bruto premieomzet
Pensioen & Leven ‘closed-book’ 

(in € mln)

¹ ORV: Overlijdensrisicoverzekeringen

148

98

H1 2016 H1 2015

844
924

H1 2016 H1 2015

130

139

H1 2016 H1 2015

187

110

H1 2016 H1 2015



Oudedagsvoorziening: Achmea investeert in de toekomst

Oudedagsvoorziening

 Onderliggend operationeel resultaat €2 miljoen

 Investeringen in de implementatie van de strategie voor 
Oudedagsvoorzieningen van €15 miljoen (totaal: €35 miljoen) 

Achmea Investment Management

 Beheerd vermogen gestegen door hogere koersen financiële markten

 Beheersvergoeding stijgt door toename beheerd vermogen

Achmea Bank

 Hogere rentemarge door lagere financieringslasten

 Kwaliteit hypotheekportefeuille onveranderd sterk met een dotatie aan de 
kredietvoorziening van circa 5 basispunten

 Core Tier 1 Ratio gestegen naar 18,0% (H1 2015: 16,8%) 

Syntrus Achmea Pensioenbeheer

 Voorbereiding op APF met investeringen in nieuw administratieplatform

 Beheersvergoeding licht gedaald naar €44 miljoen
(H1 2015: €53 miljoen)
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Operationeel resultaat
(in € mln)

Bedrijfskosten
(in € mln)

Beheerd vermogen AIM
(in € mrd)

Rentemarge Achmea Bank
(in bps)

95

81

H1 2016 H1 2015

106

102

H1 2016 2015

140

124

H1 2016 H1 2015

-13

-5

H1 2016 H1 2015



Internationaal: Onderliggend resultaat beter door groei premieomzet 

Internationale activiteiten

 Totale premiestijging van 4%:

 Sterke groei premieomzet Turkije (9%), in lokale valuta hoger (24%). 

 Stijgend marktaandeel in Griekenland in een krimpende markt.
Marktleiderschap bereikt in Griekse particuliere verzekeringsmarkt

 Groei in Ierland door verder aantrekkende economie

 Online initiatieven Onlia (Slowakije) en Anytime (Griekenland) succesvol

 Gecorrigeerd voor éénmalige effecten in 2015 stijgt het operationeel 
resultaat met €2 miljoen

 Bedrijfskosten stijgen minder hard dan premiegroei
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Operationeel resultaat
(in € mln)

Bruto premieomzet
(in € mln)

603
579

H1 2016 H1 2015

8

28

H1 2016 H1 2015



Overige activiteiten

Achmea Reinsurance

 Positieve bijdrage van €6 miljoen (1H 2015: €26 miljoen) aan het groepsresultaat vanuit Achmea Herverzekeringen ondanks juni calamiteit en herstructurering van 
herverzekeringscontracten leven. De herstructurering zorgt ook voor een afname in premieomzet

Achmea Real Estate & Finance

 Beheerd vermogen Syntrus Achmea Real Estate & Finance groeit naar €16,7 miljard door groei hypotheekportefeuille en positieve herwaardering op vastgoed

 Beheersvergoeding stabiel op €33 miljoen bij een dalende fee op vastgoed door groei hypotheekportefeuille

Staalbankiers

 Private banking activiteiten Staalbankiers verkocht aan Van Lanschot in lijn met de strategie
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Solvency II positie blijft sterk 

Solvabiliteit

 Geschatte Solvency II ratio per Q2 2016 gestegen naar 204%

 De solvabiliteit is berekend op basis van een schatting . Door onzekerheden in 
de berekening houden we rekening met een bandbreedte van -10%/+5%

Beschikbaar kapitaal

 Stijging beschikbaar kapitaal door renteontwikkeling (waaronder: UFR-effect)

 Nadelig beïnvloed door Noodweer/couponbetaling en dividend uitkering

Vereist kapitaal

 Hoger vereist kapitaal door toename leven- en marktrisico door rente-
ontwikkeling
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2015H1 2016

9.801

4.816

Beschikbaar 
kapitaal

Vereiste 
kapitaal

9.151

4.589

Beschikbaar 
kapitaal

Vereiste 
kapitaal

Solvency II (goedgekeurd model) 
(in € mln)

204% 199%



Beleggingsresultaat beïnvloed door dalende rentestand en lagere realisaties

Beleggingsresultaten

 Beleggingsresultaat voor eigen rekening 
afgenomen met €98 miljoen door gedaalde rente 
(directe opbrengsten) en lagere realisaties 
(indirecte opbrengsten)

 Toename dividendopbrengsten en 
huurinkomsten meer dan teniet gedaan door 
gedaalde rente

 Positieve herwaardering op woningportefeuille 
zorgt voor stabiel indirect beleggingsresultaat

 Running yield (annualized) op 2,4%

 Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten op 
vastrentende waarden in Pensioen & Leven zijn 
geen onderdeel van de winst- en verliesrekening 
maar lopen door het FFA (Fund for Future
Appropriation) 

 De omvang van het FFA in H1 2016 is €9,5 
miljard (2015: €6,2 miljard)

26 |   Achmea Halfjaarresultaten 2016

Mutatie beleggingsresultaten eigen rekening Achmea Groep
(in € mln)

628

665

726
41

42

61

Resultaat 
eigen rekening

H1 2016

Overige baten 
en lasten

Indirecte 
opbrengsten

Directe 
opbrengsten

Resultaat 
eigen rekening

H1 2015 
(gecorrigeerd)

Effect wijziging 
mandaat S&I

Resultaat 
eigen rekening

H1 2015

-98
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Resultaat Achmea beïnvloed door noodweer en hogere zorgkosten

 Netto resultaat €24 miljoen negatief 

 Noodweer veroorzaakte schade bij circa 30.000 klanten

 Totale schadelast circa €270 miljoen

 Kosten van de zorg stijgen sterker dan verwacht, onder meer door hoger dan verwacht gebruik nieuwe geneesmiddelen

 Goede voortgang veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen: 

 Tal van innovaties gelanceerd door merken, klantwaardering voor vernieuwing hoog

 Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) formeel van start na ontvangst vergunning op 18 juli

 Kosten gedaald met circa €355 miljoen sinds start Versnellen & Vernieuwen in 2014

 Financiële positie onverminderd solide met een solvabiliteit van circa 204%

 Kredietwaardigheid verzekeringsonderdelen ‘A’ bij S&P
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Kwaliteit beleggingsportefeuille onveranderd hoog

Totale beleggingsportefeuille

 Beleggingsportefeuille met 7% toegenomen:

 Stijging voornamelijk bij de vastrentende 
waarden door gedaalde marktrente

 Zakelijke waarden portefeuille toegenomen 
door positieve herwaardering op de woning-
portefeuille, hogere grondstofprijzen en
stijging aandelen

Vastrentende portefeuille

 84% van de portefeuille belegd in vastrentende 
waarden met een investment grade rating
(BBB of hoger). Lichte daling ratingprofiel t.o.v. 
2015 door verdere uitbreiding hypotheken (NR¹)

 Hypothekenportefeuille medio 2016 met
€1 miljard gestegen naar €4,8 miljard²

 Doel einde jaar 2016: €6 miljard 
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Totale beleggingsportefeuille 30-6-2016
(in %)

Totale beleggingsportefeuille 31-12-2015
(in%)

Vastrentende portefeuille 31-12-2015
(in %)

2

3

3

5

11

2

12

62

Alternatieve beleggingen

Aandelen

Vastgoed

Overige beleggingen

Derivaten

Deposito’s

Vastrentende waarden

Leningen en hypotheken

49,0€
miljard

2

3

3

6

8

3

11

65

Derivaten

Overige beleggingen

Vastgoed

Aandelen

Deposito’s

Vastrentende waarden

Leningen en hypotheken

Alternatieve beleggingen

46,0€
miljard

34,6€
miljard

1

1

23

3

4

14

14

39

Converteerbare obligaties

Vastrentende waarden

Bedrijfsobligaties

Gedekte obligaties

Asset-backed securities

Leningen en hypotheken

semi-staatsobligaties

Staatsobligaties

Vastrentende portefeuille 30-6-2016
(in %)

1

1

23

2

4

16

8

45

Converteerbare obligaties

Vastrentende waarden

Bedrijfsobligaties

Gedekte obligaties

Asset-backed securities

Leningen en hypotheken

semi-staatsobligaties

Staatsobligaties

36,0€
miljard

¹ Not rated
² gefinancierd vanuit gedekte obligaties



Vragen?

Neem contact op met:

Steven Vink, Investor Relations
steven.vink@achmea.com

Stefan Kloet, Corporate Communicatie
stefan.kloet@achmea.com
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