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Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat, fundament versterkt 

Nettoresultaat €382 miljoen negatief (2015: €386 miljoen positief): 

 Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat sterk 

 Operationeel resultaat positief, indien gecorrigeerd voor deze lasten 
 

Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen afgerond:  

 Tal van innovaties gelanceerd door merken, klantwaardering voor vernieuwing hoog 

 Kosten gedaald met €390 miljoen sinds start Versnellen & Vernieuwen 

 Fundament onder bedrijfsvoering van de groep verbeterd 

 Solide basis voor komende planperiode 
 

 Financiële positie stevig met een solvabiliteit van circa 183%1 

 Kredietwaardigheid verzekeringsonderdelen ‘A’ bij S&P 

1 voor uitbetaling preferent dividend en coupons op hybrids 
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Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat 

 Groei premieomzet door:  

 stijging marktaandeel bij particuliere schadeverzekeringen,  

 groei in aantallen zorgverzekerden voor 2017 

 goede commerciële prestaties internationaal 

 Lagere vereveningsbijdrage zorg en daling klanten in 2016 resulteren 
per saldo in daling premieomzet over 2016 

 Nettoresultaat beïnvloed door vijftal grote bijzondere lasten: 

 Noodweer in juni treft verzekerden in Brabant en Limburg voor meer 
dan €300 miljoen. Impact voor Achmea na herverzekering €152 miljoen 

 Verhoging van voorzieningen voor letselschades met €178 miljoen 

 Inzet €434 miljoen zorgresultaat om stijging zorgpremies 2017 te beperken 

 Vorming van reorganisatievoorzieningen van meer dan €100 miljoen 

 Afboeking goodwill Turkse verzekeringsactiviteiten met €93 miljoen 

 Blijvend investeren in bedrijfsvoering, vernieuwing en verbetering dienstverlening 

 Kosten in 2016 met 4% gereduceerd door Versnellen & Vernieuwen, 
indien gecorrigeerd voor de reorganisatievoorziening 

 Financiële positie stevig met een Solvency II  
solvabiliteit van 183%1 

4 

Nettoresultaat 
(in € mln) 

Bruto premieomzet 
(in € mln) 

Solvabiliteitsratio (SII)1 

(in %) 
Operationele bedrijfskosten 

(in € mln) 

2015 

19.922 

2016 

19.500 386

-382

2015 2016 

2.328 

2016 

2.428 

2015 

1 voor uitbetaling preferent dividend en coupons op hybrids 
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31-12-2016 1-1-2016 
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Resultaat verzekeringsactiviteiten per segment  

Schade & Inkomen: eerste rendementsverbeteringen zichtbaar 

 Resultaat geraakt door zowel noodweer als voorziening letselschade. Resultaat gestegen 
door rendementsmaatregelen, gecorrigeerd voor bijzondere lasten  

Zorg: resultaat basiszorg negatief vooral door stijging zorguitgaven 

 Resultaat geraakt door inzet €434 miljoen om stijging zorgpremies te beperken en stijging 
uitgaven aan onder meer nieuwe dure geneesmiddelen, ziekenhuiszorg en wijkverpleging 

Pensioen & Leven: hoger resultaat door verbetering rente- en kostenresultaat 

 Betere beleggingsresultaten door herstel vastgoedmarkt en gestegen grondstofprijzen. 
Bedrijfskosten fors lager door overgang naar closed book en afronden systeemmigraties 

ODV: Centraal Beheer APF start met circa €1 miljard beheerd vermogen 

 Keuze pensioenfondsen RBS Nederland en Bavaria voor Centraal Beheer APF. 
Resultaat van segment beïnvloed door investeringen 

Internationaal: groei premieomzet ondersteunt winstverbetering 

 Hoger operationeel resultaat gecorrigeerd voor eenmalige hogere resultaten in 2015  

Overige activiteiten: positieve resultaatsbijdrage deelnemingen 

 Reorganisatievoorziening in anticipatie op verdere aanpassing van onze organisatie 
beïnvloedt het resultaat 

  

Segment resultaten (in € MLN) 2016 2015 

Schade & Inkomen -189 -7 

Zorg -196 271 

Pensioen & Leven 285 144 

Oudedagsvoorziening -18 13 

Internationale activiteiten 25 44 

Overige activiteiten  -230 -97 

Operationeel resultaat -323 368 

5 |   Achmea Jaarresultaten 2016 5 



Versnellen & Vernieuwen: sterke verbetering fundament onder onze bedrijfsvoering 

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 
 

Klantgedreven 

Medewerkers 
Medewerkers 

Verantwoord  
rendement 

Concurrerende  
kosten 
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Versnellen & Vernieuwen: sterke verbetering fundament onder onze bedrijfsvoering 

Klantgedreven 
 Klantwaardering onverminderd hoog; NPS-scores bij Centraal Beheer en Interpolis 

hoogste in de sector 

 Klantbelang Centraal-score AFM met 4,0 op schaal van 5 boven marktgemiddelde 

 Behoud Keurmerk Klantgericht Verzekeren door alle merken 

 Brede dienstverlening met o.m. RoadGuard van Centraal Beheer en Actify van Zilveren Kruis 

 Vergroting veiligheid door Interpolis in verkeer met SlimOpWeg, Automodus en Safe2Bike 
en in woonomgeving met Thuismeester 

 Uitbreiding contactmogelijkheden klantenservice via o.m. WhatsApp, Facebook en Videobellen 

 Schademelden via apps van Centraal Beheer, Interpolis en FBTO 

 Actueel en helder inzicht in pensioen dankzij ‘digitale straat pensioenadministratie’ Centraal Beheer 
 

Innovaties 
 Meer dan 150 innovaties gestart sinds de start veranderprogramma in 2014 

 Aansluiting bij wereldwijd Blockchain initiatief B3i 

 Facilitering van initiatieven rond deeleconomie: AirBnB, Peerby, MyWheels en Barqo 

 Afronding pilot FBTO met verzekeringspremie op basis van rijgedrag 

 Startup pilot Homies attendeert buren via WhatsApp bij afwezigheid 

Klantgedreven 

Medewerkers Medewerkers 

Verantwoord  
rendement 

Concurrerende  
kosten 
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Klantgedreven 
en innovaties 

Verantwoord 
rendement 

Concurrerende 
kosten 

Medewerkers 
in verandering 



Versnellen & Vernieuwen: sterke verbetering fundament onder onze bedrijfsvoering 

Groep 

 Heldere strategie en onderbouwing voor verdere aanpassingen van de groep 

 Afscheid genomen van (structureel) verlieslatende (niet-kern) activiteiten 

 Grootschalige IT-migratieprogramma’s afgerond en systemen beëindigd  

 Hoge score maatschappelijk verantwoorde, duurzame belegger bij PAX en Eerlijke Verzekeringswijzer 
 

Bedrijfsonderdelen 

 Herstel rendement na premieverhogingen schade- en inkomensverzekeringen 

 Verlaging schadelast door betere schadebeheersing en preventie 

 Stijging marktaandeel particuliere schadeverzekeringen 

 Groei aantal zorgverzekerden bij divisie Zilveren Kruis met circa 60.000 

 Eerste twee pensioenfondsen sluiten zich aan bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds 

 Vermogensbeheer gebundeld binnen Achmea Investment Management met AuM van € 116 miljard 

 Distributie via Rabobank verbeterd: stijging premievolume gerealiseerd 

 Groeistrategie in buitenland bewezen effectief 

Klantgedreven 

Medewerkers Medewerkers 

Verantwoord  
rendement 

Concurrerende  
kosten 
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Klantgedreven 
en innovaties 

Verantwoord 
rendement 

Concurrerende 
kosten 

Medewerkers 
in verandering 



Versnellen & Vernieuwen: sterke verbetering fundament onder onze bedrijfsvoering 

 Kostendaling gerealiseerd van €390 miljoen sinds 2014 

 Afname aantal arbeidsplaatsen (FTE) met circa 3.350 

 Performance van IT-dienstverlening verbeterd: productiviteit verhoogd en kosten verlaagd 

 Aanzienlijke kostenverlagingen door afronding systeem migraties bij Pensioen & Leven 

 Verder efficiencyverhoging en kostendalingen opgenomen in de plannen voor alle bedrijfsonderdelen 

 Verdere digitalisering van declaratieprocessen levert een besparing op in operationele kosten 

 Afname papierverbruik met 25% in 2016 door digitalisering klantcommunicatie en online polissen 

 Tot 2020 dalen de bedrijfskosten met circa €200 miljoen en vermindert het aantal FTE met circa 2.000 

Klantgedreven 

Medewerkers Medewerkers 

Verantwoord  
rendement 

Concurrerende  
kosten 
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Versnellen & Vernieuwen: sterke verbetering fundament onder onze bedrijfsvoering 

 Achmea blijft goed werkgever, ondanks ingrijpende veranderingen 

 Stabiel hoge respons, betrokkenheid en tevredenheid in jaarlijks intern MBO-onderzoek 

 Werken aan loopbaan en arbeidsmarktpositie centraal in CAO en Sociaal Plan 

 Achmea beste werkgeversreputatie onder ‘verzekeraars en pensioenfondsen’ volgens Intermediair 

 Inzetbaarheid, leidinggeven, flexibel organiseren, werken in een digitale omgeving en war for talent 
centraal in strategisch HR-plan 

 Jaarlijkse uitgave aan externe opleidingen van medewerkers bedraagt circa 3% van loonsom  

 Tal van interne ontwikkelingsmogelijkheden met onder meer Specialist Development programma’s  
voor experts en een Management Development programma voor toekomstig leidinggevenden 

 Ondersteuning voor boventallige medewerkers door het Achmea Transfer Centrum (ATC) 

Klantgedreven 

Medewerkers Medewerkers 

Verantwoord  
rendement 

Concurrerende  
kosten 
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Inrichting organisatie naar vijf marktgerichte ketens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere markt en keten kent eigen dynamiek en rol 

Strategie tot 2020 ‘Samen Waarmaken’ 

 ‘Samen Waarmaken’ is de voorzetting van onze strategie tot 2020 

 Het fundament onder onze bedrijfsvoering is sterk verbeterd 

 Vernieuwing van dienstverlening aan klanten blijft centraal staan 

 Verdere investeringen in innovatie en klantgerichtheid 

 Credo daarbij: toonaangevend en klantrelevant 
 

 Verdere aanpassing leidt tot reductie van kosten en arbeidsplaatsen 

 Tot 2020 dalen de bedrijfskosten met circa €200 miljoen 
en vermindert het aantal FTE met circa 2.000 
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Internationaal 

Schade & Inkomen 

Zorg Oudedags- 
voorzieningen 

Pensioen & Leven 
(Closed Book) 
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Schade & Inkomen: marktleiderschap en vernieuwing 

Schade 

 Verdere verbetering en investeringen in de online service voor onze klanten 

 Rendementsherstel door premieverhogingen voor o.a. klimaatverandering en letselschades 

 Verdere verhogingen noodzakelijk in het belang van alle stakeholders 

 Scherpe blik naar de performance van portefeuilles 

 

Inkomen  

 Focus op verdere toename winstgevendheid, in navolging van al doorgevoerde premiemaatregelen 

 Focus op schadebeheersing en preventie 
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Zorg: focus op bieden toegevoegde waarde voor verzekerden 

 Focus op bieden toegevoegde waarde voor verzekerden 

 Verdere verlaging uitvoeringskosten om concurrentiepositie te behouden 

 Toename aantal klanten met meer dan één verzekering (cross-sell) 

 Particuliere klanten en bedrijven helpen om gezonder te leven en werken met Actify en Gezond Ondernemen van Zilveren Kruis 

 

 Groei van aantal verzekerden gerealiseerd bij de divisie Zilveren Kruis  

 Sinds 2014 ruim €1,2 miljard, of circa € 250 per polis, ingezet om stijging zorgpremies te beperken 

 Sterke premiestijgingen zijn de komende jaren onvermijdelijk in het belang van alle verzekerden 
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Oudedagsvoorzieningen: pensioenoplossingen voor klanten op maat 

 Verdere investeringen in: 

 Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) 

 Ondernemings- en Beroepspensioenfondsen 

 Pensioenfondsen RBS Nederland en Bavaria eerste klanten van Centraal Beheer APF 

 Centraal Beheer groeit naar ‘volledig financieel dienstverlener’ voor onder meer hypotheken en spaargeld 

 Bundeling asset management activiteiten met focus op institutionele klanten, inclusief Centraal Beheer APF en retail beleggen 

 Groeiende portefeuille met overlijdensrisicoverzekeringen en marktleiderschap bij nieuwe verkopen 

 Geleidelijke afbouw administratieve dienstverlening bedrijfstakpensioenfondsen per 2019 
 

Pensioen & Leven: beheer van ‘gesloten portefeuilles’ 
 Focus op een zo efficiënt mogelijke uitvoering, met behoud van hoge niveau van dienstverlening 

 Samenvoeging gesloten portefeuilles met pensioen- en levensverzekeringen biedt op termijn schaalvoordelen in uitvoering 
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Internationaal: groei en positieve bijdrage aan het resultaat 

 Aanhoudende focus op kansrijke landen en markten 

 Griekenland, Turkije, Ierland, Slowakije en ‘greenfield’ Australië  

 Verzekeringen en diensten aanbieden op een vernieuwende manier  

 Gericht op kerncompetenties: 

 direct online en bancaire distributie 

 schade- en zorgverzekeringen  
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Strategie tot 2020: ‘Samen Waarmaken’ 

 ‘Samen Waarmaken’ is de voorzetting van onze strategie tot 2020 

 Vernieuwing van dienstverlening aan klanten blijft centraal staan 

 Verdere investeringen in innovatie en klantgerichtheid 
 

 Voortzetting veranderingen leidt tot verdere reductie van kosten en arbeidsplaatsen 

 Tot 2020 dalen de bedrijfskosten met circa €200 miljoen en vermindert het aantal FTE met circa 2.000 
 

 We passen nieuwe technologieën toe die verzekeringen aanvullen met oplossingen 

 We werken toonaangevend en zijn dagelijks relevant voor onze klanten 
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  Nettoresultaat 
(in € mln) 

-382 

Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat 

 Operationeel resultaat beïnvloed door:  

 Hagelcalamiteit in juni 2016 

 Verhoging letselschadevoorziening door wijziging 
wet- en regelgeving 

 Hogere zorguitgaven met name op tekenjaar 2016 
en andere samenstelling van de portefeuille 

 Inzet van reserves om stijging premie voor onze 
klanten in 2017 te beperken 

 Aanpassing van organisatie op de toekomst leidt 
tot reorganisatievoorziening  

 Nettoresultaat beïnvloed door afboeking goodwill 
op activiteiten in Turkije door economische 
ontwikkeling 

 Bruto premieomzet gestegen bij schade en 
internationale activiteiten. Lagere premieomzet zorg 
door daling aantal verzekerden in 2016 

 Na correctie voor eenmalige lasten dalen kosten 
met 4% tot €2.328 miljoen 

 Financiële positie stevig met solvabiliteitspercentage 
van 183%1 en een debt leverage ratio van 26% 
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Operationeel resultaat  
(in € mln) 

Bruto premieomzet 
(in € mln) 

Solvabiliteitsratio (SII)1  
(in %) 

Operationele bedrijfskosten 
(in € mln) 

Eigen vermogen  
(in € mln) 

2015 

19.922 

2016 

19.500 386

-382

2015 2016 

-323

368

2015 2016 

2015 

2.428 

2016 

2.328 

2015 

10.280 

2016 

9.782 

1 voor uitbetaling preferent dividend en coupons op hybrids. Na uitbetaling 181% 

196
183

1-1-2016 31-12-2016 



  Schadeverzekeringen 

 Operationeel resultaat licht verbeterd door kostenbesparingen en 
rendementsmaatregelen, indien gecorrigeerd voor bijzondere lasten  

 Extreme weersinvloeden, impact: €150 miljoen, met name hagelcalamiteit in juni 

 Ophoging letselvoorziening met €178 miljoen door hogere schadelast niet 
objectiveerbare klachten, verslechtering re-integratiekansen voor mensen met 
een arbeidsbeperking en hoger regres door verandering wet- en regelgeving 

 Gecombineerde ratio gecorrigeerd voor deze lasten verbetert met 1,5%-pt tot 97,3%   

 Bruto premieomzet Schade neemt ook toe tot €2.594 miljoen (2015: €2.529 miljoen) 
door instroom nieuwe klanten en rendementsmaatregelen 

Inkomensverzekeringen 

 Operationeel resultaat verbetert voornamelijk door vrijval op WIA-portefeuille 

 Continue focus op schadelastmanagement waardoor klanten sneller revalideren 
en een gedeelte van de voorzieningen op WIA vrijvalt  

 Hogere verzuimduur door een stijging van complexe en werkdruk gerelateerde 
klachten (o.a. burn-out)  

 Resultaat AOV-portefeuille stabiel  

 Gecombineerde ratio verbetert met 0,9%-pt tot 92,9% door een lagere kostenratio 
als gevolg van de kostenbesparingen  

 Bruto premieomzet daalt in lijn met de markt 
tot €590 miljoen (2015: €610 miljoen) 
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Operationeel resultaat Inkomen 
(in € mln) 

 

Operationeel resultaat Schade 
(in € mln) 

 

7185 

2015 

93,8 

68,3 

25,5 

2016 

92,9 

68,6 

24,3 

Gecombineerde ratio Inkomen 
(in %) 

Gecombineerde ratio Schade 
(in %) 

 

Operationeel resultaat 

Kosten 

Schade 

-243 

-45 

2016 2015 

38

54

2016 2015 

Bijzondere lasten 

Kosten 

Schade 

13,1 4,7 

2015 

69,7 

29,1 

2016 

68,2 

29,1 

110,4 
103,5 

97,3 98,8 Bijz. lasten 

328 

328 

116 

-243 

Schade & Inkomen: eerste rendementsverbeteringen zichtbaar 



    Basiszorgverzekeringen 

 Resultaat tekenjaar 2016 beïnvloed door:  

 Hogere zorguitgaven door hoger dan verwachte kosten geneesmiddelen, 
ziekenhuiszorg en wijkverpleging 

 Verevening compenseert portefeuilleverandering niet volledig 

 Lagere opbrengsten uit beleggingen door de lage rente 

 Incidenteel resultaat 2016 minder door:  

 Forse inzet reserves van €434 miljoen (2015: €481 miljoen) om premiestijging 
te beperken. Over 3 jaar ruim €1,2 miljard ingezet (circa €245 per polis) 

 Vrijval oude jaren 2016 €399 miljoen (2015: €703 miljoen) 

 Lagere bedrijfskosten door efficiëntere processen  

 Lager verzekerdenaantallen en mindere vereveningsbijdrage beïnvloeden 
premieomzet (2016: €11.779 miljoen; 2015: €12.179 miljoen) 

Aanvullende zorgverzekeringen 

 Aanvullend verzekerden gaan bewuster om met de keuze van hun dekking. 
In 2016 is deze ontwikkeling voornamelijk op paramedie en mondzorg 

 Premieomzet stabiel gebleven op €1.313 miljoen 
(2015: €1.310 miljoen) 
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Operationeel resultaat Zorg 
(in € mln) 

Huidig tekenjaar 

44

-161

2015 2016 

227

-35

2015 2016 

-196 

271 

Incidenteel resultaat 

Gecombineerde ratio 
(in %) 

2016 

102,2 

99,2 

3,0 

2015 

98,7 

95,5 

3,2 

Schade ratio Kostenratio 

Basiszorgverzekering 

2015 

96,4 

87,3 

9,1 

2016 

98,1 

89,2 

8,9 

Aanvullende zorgverzekering 

2016 2015 

Zorg: resultaat basiszorg negatief vooral door stijging zorguitgaven 



    

Oudedagsvoorziening: Centraal Beheer APF start met circa €1 miljard aan vermogen 

Algemeen 

 Centraal Beheer APF van start met pensioenfondsen RBS Nederland en Bavaria 
als eerste klanten 

 Investeringen in de implementatie van de strategie voor oudedagsvoorzieningen 
beïnvloeden het operationeel resultaat 

Achmea Investment Management, Achmea Bank en Syntrus Achmea 
Pensioenbeheer 

 Beheerd vermogen Achmea Investment Management gestegen door toename 
eigen risico beleggingen Achmea en externe klanten en door hogere koersen 
financiële markten. Hierdoor neemt de beheersvergoeding ook toe 

 Hogere rentemarge Achmea Bank door lagere financieringslasten 
en hogere rentevergoedingen als gevolg van vervroegde aflossingen 

 Core Tier 1 Ratio gestegen naar 19,1% (2015: 16,7%)  

 Afbouw pensioenbeheer activiteiten verplichtgestelde 
bedrijfstakpensioenfondsen leidt tot hogere tijdelijke kosten 
en lagere administratie- en beheersvergoeding 
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Operationeel resultaat 
(in € mln) 

Bedrijfskosten 
(in € mln) 

Beheerd vermogen Achmea 
Investment Management 

(in € mrd) 

 

Rentemarge Achmea Bank 
(in bps) 

 

13

-18

2016 2015 

249
287

2016 2015 

102
116

2016 1-1-2016 

75

97

2016 2015 



    

Pensioen & Leven: fors hoger resultaat door verbetering kosten- en renteresultaat 

Pensioen & Leven 

Operationeel resultaat is verdubbeld door: 

 Hogere beleggingsresultaten door herstel vastgoedmarkt en gestegen 
grondstofprijzen  

 Bedrijfskosten fors lager door overgang naar een closed book organisatie 
en afronden systeemmigraties 

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

Lijfrentes en overlijdensrisicoverzekeringen 

 Marktleiderschap met 24% marktaandeel in nieuwe verkopen ORVs1 

 Premieomzet lijfrentes en overlijdensrisicoverzekeringen met 35% gestegen 

‘Closed book’ 

 Bruto premieomzet met 8% afgenomen voornamelijk door regulier 
premieverval en een groot koopsomcontract in 2015  
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Operationeel resultaat 
(in € mln) 

Bedrijfskosten 
(in € mln) 

Bruto premieomzet 
Lijfrentes en ORVs1 

(in € mln) 

 

Bruto premieomzet 
‘closed book’  

(in € mln) 

 

¹ ORV: Overlijdensrisicoverzekeringen 

144

285

2015 2016 

287

237

2015 2016 

345
314

2015 2016 

1.201 

1.641 

1.297 

1.515 

Koopsommen 

Premie 236
169

43

38

207 

279 

2016 2015 

Lijfrentes 

ORVs 



    

Internationaal: groei premieomzet ondersteunt winstverbetering 

Internationale activiteiten 

 Totale premiestijging van 6%: 

 Sterke groei premieomzet Turkije (11%), in lokale valuta hoger (23%) 

 Stijgend marktaandeel in Griekenland in een krimpende markt. 
Met 12% marktaandeel, marktleiderschap bereikt in Griekse particuliere 
schadeverzekeringsmarkt 

 In een stabiele markt in Ierland, groeit APE met 25% door verbetering 
dienstverlening 

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

 Investeringen in de digitale groeistrategie en oriëntatie op nieuwe markten 

 Lichte stijging winstgevendheid gecorrigeerd voor eenmalige baten in 2015 
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Operationeel resultaat 
(in € mln) 

Aantal online polissen 
Anytime & Onlia 

(x 1.000) 

 

2015 

1.124 

2016 

1.192 

22

22

25

2015 

44 

2016 

Bruto premieomzet 
(in € mln) 

 

Eenmalige baten 

Bedrijfskosten 
(in € mln) 

263
284

2015 2016 

260

297

2015 2016 



    

Overige activiteiten: positieve resultaatsbijdrage deelnemingen 
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Operationeel resultaat 
(in € mln) 

Bruto premieomzet 
Achmea Re 

(in € mln) 

 40

12

2016 2015 

-230

-97

2015 2016 

Operationeel resultaat 
Achmea Re 

(in € mln) 

 

Bedrijfskosten 
(in € mln) 

427440

2015 2016 

508

360

2015 2016 

Overige activiteiten 

 Het segment Overig activiteiten omvat het resultaat van deelnemingen1, 
shared service centers en kosten op holdingniveau 

 Alle deelnemingen dragen positief bij aan het resultaat 

 Positieve bijdrage vanuit de herverzekeringsactiviteiten van 
€12 miljoen (2015: €40 miljoen). Resultaat beïnvloed door de 
hagelcalamiteit in juni 2016 en incidenteel hoge realisaties 
op beleggingen in 2015  

 Beheerd vermogen vastgoedbeheeractiviteiten toegenomen 
tot €18,1 miljard door groei hypotheekportefeuille en positieve 
herwaardering op vastgoed. Hierdoor ook toename van de 
beheersvergoeding tot €69,8 miljoen (2015: €63,5 miljoen) 

 Reorganisatievoorziening i.v.m. geplande verdere reductie van het aantal 
arbeidsplaatsen beïnvloed het resultaat met €82 miljoen 

 Bruto premieomzet herverzekeringsactiviteiten met name 
beïnvloed door terugloop inkomende mortality business Leven 

 Private banking activiteiten Staalbankiers verkocht 
aan Van Lanschot in lijn met strategie 

 
 

 
 1 Achmea Reinsurance Company, Synstrus Achmea Real Estate & Finance en Independer 
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Solvency II ratio met 183% stevig gebleven 

Solvabiliteit 

 Solvency II ratio 2016 bedraagt 183% met name 
door een daling in het aanwezige eigen vermogen  

 Solvency II ratio na uitbetaling 181% 

 

Solvabiliteit kernbedrijven  

 Schade: 138% 

 Zorg: 147% 

 Pensioen & Leven: 130% 

 

Onzekerheden  

 Richtlijn DNB over het verliescompensatievermogen 
uitgestelde belastingen (LACDT) 

 Initiatief wetsvoorstel rond de beklemming 
van kapitaal zorgverzekeraars 

Solvency II (goedgekeurd intern model) 2016 
(in € mln) 

Beschikbaar kapitaal 

Vereist kapitaal 

911

Eligible Own Funds 

8.436 

8.345 

91 

Tier 3 

693 

Tier 2 

1.356 

Retricted Tier 1 Unrestricted Tier 1 

5.476 

5.385 

91 

706

770

4.623 
35 

LAC DT Overig 

2.645 

SCR 

596 

Diversificatie 

560 

Operationeel 

2.291 
4.492 

1.861 

1.861 

Tegenpartij Markt Verzekering 

Zorgrisico 

Levenrisico 

Schaderisico 

Impact preferent 
dividendvoorstel 
2017 

435 247 0 Financieringscapaciteit1 

1 RT1 capaciteit: (UT1 / 80%) – UT1 – uitstaande RT1; Tier 2 capaciteit: (geconsolideerde SCR * 50%) - uitstaande Tier 2 – uitstaande Tier 3; 
Tier 3 capaciteit: (Geconsolideerde SCR * 15%) – uitstaande Tier 3 



Beschikbaar kapitaal 

 Beschikbaar kapitaal beïnvloed door bijzondere lasten. Ook wijziging 
in kostenaannames Pensioen & Leven en methodologische aanpassing 
in de verwerking van pensioentoezegging eigen personeel  

 Positieve bijdrage uit rentedaling 

 Coupon- en dividendbetalingen in 2016 en 2017 
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Solvency II (goedgekeurd intern model)  
(in € mln) 

SII (in %) 196 183 
-9 

+16 

-5 -5 

392656442

91 

9.167 

8.345 8.436 
78 

225 

250 

40

Dividend & 
coupon 2016 

0 

Overig 

0 

Methodologische 
wijzigingen 

FY 2016 
(na pref. div. 

voorstel) 

Pref. div. & 
coupon 2017 

0 

FY 2016 

4.623 4.623 25 

Markt 
ontwikkelingen 

0 

Niet 
economische 
aanpassingen 

Bijzondere 
lasten 

0 

1-1-2016 

4.688 

Vereist kapitaal 

 Afname vereist kapitaal voornamelijk door lager marktrisico 
en hoger verlies absorberend effect van toekomstige winsten 

 Verzekeringstechnische risico’s na diversificatie licht toegenomen 
door portefeuille-ontwikkelingen en rentedaling 

Beschikbaar 
kapitaal 

Vereist 
kapitaal 

-8 -1 
181 

-2 

Solvency II ratio voornamelijk beïnvloed door daling beschikbaar kapitaal 



    

Beleggingsresultaat hoger door gestegen prijzen grondstoffen en woningen 

Beleggingsresultaten 

 Beleggingsresultaat voor eigen rekening 
toegenomen met €10 miljoen door toename 
indirecte opbrengsten die de daling in de directe 
opbrengsten als gevolg van de lage rente meer 
dan compenseren: 

 Gestegen grondstofprijzen 

 Positieve herwaardering op woningportefeuille  

 Mindere realisaties op vastrentende waarden 

 Running yield op 2,2% 

 Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten op 
vastrentende waarden en derivaten 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 2016 is €7,8 miljard 
(2015: €6,2 miljard) 
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Mutatie beleggingsresultaten eigen rekening Achmea Groep 
(in € mln)  

51
61

12 12

+10 

Overig Opbrengsten 
eigen risico 2016 

1.249 

FX resultaten Directe opbrengsten Indirecte 
opbrengsten 

Opbrengsten 
eigen risico 2015 

1.239 
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Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat, fundament versterkt 

Nettoresultaat €382 miljoen negatief (2015: €386 miljoen positief)  

 Bijzondere lasten beïnvloeden resultaat sterk 

 Operationeel resultaat positief, indien gecorrigeerd voor deze lasten 
 

Veranderprogramma Versnellen & Vernieuwen afgerond:  

 Tal van innovaties gelanceerd door merken, klantwaardering voor vernieuwing hoog 

 Kosten gedaald met €390 miljoen sinds start Versnellen & Vernieuwen 

 Fundament onder bedrijfsvoering van de groep verbeterd 

 Solide basis voor komende planperiode 
 

 Financiële positie stevig met een solvabiliteit van circa 183% 

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

Totale beleggingsportefeuille 

Beleggingsportefeuille met 3% toegenomen: 

 Stijging voornamelijk bij de vastrentende waarden 
door gedaalde marktrente in langere looptijden 

 Zakelijke waarden en vastgoedportefeuille 
toegenomen door positieve herwaardering op de 
woningportefeuille, hogere grondstofprijzen en 
stijging aandelen 
 

Vastrentende portefeuille 

 83% 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 
(onderdeel van NR exposure¹) 

 Hypothekenportefeuille toegenomen 
met €2 miljard naar €5,8 miljard² 

 Doel einde jaar 2017: circa €7 miljard  
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Totale beleggingsportefeuille 31-12-2016 
(in %) 

Totale beleggingsportefeuille 31-12-2015 
(in%) 

Vastrentende portefeuille 31-12-2015 
(in %) 

61  

15  

9  

5  

3  

3  

2  

2  

Alternatieve beleggingen 

Aandelen 

Vastgoed 

Vastrentende waarden 

Leningen en hypotheken 

47,4 €  

miljard 

65  

10  

8  

6  

3  

3  

3  

2  

Vastgoed 

Aandelen 

Vastrentende waarden 

Leningen en hypotheken 

Alternatieve beleggingen 

46,0 €  

miljard 

34,6 €  

miljard 

Converteerbare obligaties 

Vastrentende waardenfondsen 

Gedekte obligaties 

Asset-backed securities 

Leningen en hypotheken 

Staatsobligaties 

Vastrentende portefeuille 31-12-2016 
(in %) 

44  

23  

19  

7  

3  

2  

1  

1  Converteerbare obligaties 

Vastrentende waardenfondsen 

Bedrijfsobligaties 

Gedekte obligaties 

Asset-backed securities 

Leningen en hypotheken 

semi-staatsobligaties 

Staatsobligaties 

35,8 €  

miljard 

¹ Not rated 
² gefinancierd vanuit gedekte obligaties en semi-staatsobligaties 

Derivaten 

Overige beleggingen 

Deposito’s 

Bedrijfsobligaties 

39  

23  

14  

14  

5  

3  

1  

1  

semi-staatsobligaties 

Derivaten 

Overige beleggingen 

Deposito’s 


