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Achmea in één oogopslag
Wie zijn wij
Hoofdactiviteiten zijn Schade & Inkomen, Zorg, Pensioen & Leven en Vermogensbeheer

Schade & Inkomen
(bruto premie in Nederland)

3,1 miljard

Zorg

Pensioen & Leven

Vermogensbeheer

(bruto premie in Nederland)

(bruto premie in Nederland)

(beheerd vermogen)

13,5 miljard

nr.

nr.

1

1

2,2 miljard
Pensioen

nr.

5

Leven

102 miljard

nr.

nr.

3

5

Thuismarkt in Nederland met activiteiten in vijf andere landen

16%
68%
10%
6%

Schade & Inkomen Nederland
Zorg Nederland
Pensioen & Leven Nederland
Internationaal

Verdeling bruto geboekte premie in 2015
Klanttevredenheid
consumentenmarkt

Klanttevredenheid Schade

Klanttevredenheid Zorg

Klanttevredenheid Leven

7,7

7,7

7,9

7,4

(gemiddeld rapportcijfer)

(gemiddeld rapportcijfer)

(gemiddeld rapportcijfer)

(gemiddeld rapportcijfer)
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Nettowinst

Operationeel resultaat*

(€ MILJOEN)

Solvabiliteit (IGD)**

Bruto geboekte premie

(%)

(€ MILJOEN)

(€ MILJOEN)
386

349

542
202
388

368

2014

2015

215

210

20.225

2015

2013

20.002

19.922

2014

2015

16
2013

2014

2015

Klanttevredenheid***

2013

7,7

7,7

2014

Bruto CO2-uitstoot***

Verantwoord belegd vermogen

(in kiloton CO2)

(% van de onderzochte beleggingen voor eigen risico)

(gem.rapportcijfer cons.markt)

7,6

2013

57,4

97

53,7

100

94

Aantal FTE’s

18.424
16.556

45,9

2013

2014

2015

2013

2014

2015

De hierboven opgenomen historische cijfers voor 2013 zijn niet aangepast aan opvolgende veranderingen
in boekhoudkundige grondslagen
* Met ingang van 2015 gebruikt Achmea het operationeel resultaat als maatstaf voor winst of verlies van
een segment in plaats van winst vóór belasting. Operationeel resultaat wordt berekend door winst vóór
belasting te corrigeren voor bepaalde posten. Dit zijn posten binnen baten en lasten die significant zijn en
voortkomen uit gebeurtenissen of transacties die zich duidelijk onderscheiden van de normale

15.412

2013

2014

2015

2013

2014

2015

bedrijfsactiviteiten en daardoor naar verwachting niet regelmatig zullen voorkomen. Voorbeelden zijn
onder andere reorganisatiekosten, bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill en resultaat
vóór belasting op desinvesteringen, gerelateerd aan desinvesteringsoperaties. Vergelijkende cijfers zijn
overeenkomstig opgenomen.
** IGD Solvency I ratio
*** Deze informatie heeft betrekking op Achmea’s Nederlandse activiteiten, uitgezonderd derdenbedrijven als
weergegeven in bijlage A.
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Aantal particuliere klanten per verzekeringsmerk x 1.000

Nederland

3.476
2.960
2.161
1.242
608
570
302
261
102
53

Internationaal

1.185
777
710
272
1

De klantgegevens zijn op een meer nauwkeurige manier verzameld en berekend dan vorig jaar. Daardoor is het aantal klanten per merk niet goed vergelijkbaar met de aantallen zoals gepresenteerd in het
jaarverslag van 2014. Klanten kunnen bij meerdere merken klant zijn. We gaan er op basis van marktaandeel van uit dat 28% van de schadeklanten ook een zorgverzekering van een Achmealabel heeft.
Daarom schatten we dat Achmea in totaal in Nederland circa tien miljoen particuliere klanten verzekert.
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Hoogtepunten in 2015
Meer dan 150 initiatieven voor
de veranderende wensen van onze klanten

Oprichting van het Centraal Beheer
Algemeen Pensioenfonds (APF)

Bedrijfsbreed hebben we meer dan 150 initiatieven in gang gezet om onze
dienstverlening te vernieuwen. Zo biedt Centraal Beheer klanten actueel en steeds
completer inzicht in hun verzekeringen en andere financiële diensten via een app.
Bij onder meer FBTO is de klantenservice sinds eind 2015 ook goed te bereiken via
WhatsApp, waarbij vragen direct worden beantwoord. FBTO verwacht de komende
jaren een sterke groei in klantcontact via sociale kanalen. Het aantal WhatsAppgesprekken stijgt nu wekelijks bij FBTO.

Werkgevers en pensioenfondsen zoeken naar nieuwe, moderne en digitale
pensioenoplossingen. Met het nieuwe Centraal Beheer APF voorziet Achmea in
deze behoefte. Werkgevers, pensioenfondsen en hun deelnemers kunnen binnen
een APF profiteren van schaal- en kostenvoordelen. De oprichting van het APF past
in de strategie van Achmea op het gebied van oudedagsvoorzieningen.
Het vergunningentraject loopt nog.

Samen met partner Rabobank helpt Interpolis ondernemers actief om zich beter
te wapenen tegen de risico’s van cybercriminaliteit. En de Interpolis Rechtshulp app
bevat veel informatie die klanten met een juridisch geschil nodig hebben. De app
biedt een stappenplan, voorbeeldbrieven en andere documenten waarmee klanten
direct zelf aan de slag kunnen. Bij verdere vragen, kunnen klanten via WhatsApp snel
en gemakkelijk een vraag stellen aan een jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand.
De online community van Zilveren Kruis bestaat inmiddels ruim een jaar. Bijna
500.000 Nederlanders hebben de community één of meer keren bezocht.
Vaste bezoekers voeren onderling en met Zilveren Kruis gesprekken over
gezondheid en vitaliteit.

FBTO en Interpolis in top 3 beste
woonverzekeringen in onderzoek
Consumentenbond
FBTO behaalde in de zomer van 2015 de tweede plaats in een test van de
Consumentenbond over woonverzekeringen. De cijfers voor dit onderdeel liepen
uiteen van 4,7 tot 9,6. Interpolis behaalde een derde plaats. De test ging over de
Inboedelverzekering en opstalverzekering. FBTO scoorde een 9,6 op uitkering bij
calamiteiten. De Consumentenbond vergeleek maar liefst 37 verzekeraars met elkaar.

Ook internationaal zijn we veel vernieuwende diensten gestart. De start van
de volledig online werkende verzekeraar Onlia betekende een doorbraak in de
Slowaakse autoverzekeringsmarkt. En in Griekenland realiseerde InterAmerican
groei bij het directe merk Anytime en ontwikkelde een verzekering onder de
naam ‘Buy-the-mile’. Een betaalbare en sociale oplossing waarmee Griekse
automobilisten via een telematics-kastje hun auto per gereden autokilometer
verzekeren.

Achmea Jaarverslag 2015

6

Introductie - Hoogtepunten in 2015

1
2
3
4
5
6
7

Centraal Beheer ‘beste zakelijke verzekeraar’
volgens onderzoek InCompany

Klantbelang Centraal-score van Achmea
gestegen naar marktgemiddelde

Het zakenblad Incompany heeft Centraal Beheer voor de 2e keer op rij uitgeroepen
als beste zakelijke verzekeraar. Het cijfer dat we kregen is een 11-jarig overall record
in de verzekeringssector. Nooit eerder wist een verzekeraar zo goed te scoren
(7,40). In dit 12e klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau
MWM2, staat Centraal Beheer op nummer 1 in de categorie Verzekeringen.
MWM2 voerde het onderzoek uit onder 3.271 zakelijke beslissers uit het middenen grootbedrijf.

In 2015 steeg de score van Achmea op het Klantbelang Dashboard van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) opnieuw. Achmea scoorde een waardering van 3,4 op
een schaal van 5. We scoren hiermee op het gemiddelde niveau van de markt.
Achmea is daarmee op de goede weg, maar er is nog ruimte voor verbetering.
Achmea zal hier in 2016 veel aandacht aan geven. Als coöperatieve verzekeraar is
Achmea dat aan haar klanten en aan zichzelf verplicht.

Start Achmea Investment Management
Achmea Investment Management is per 1 januari 2016 de nieuwe naam
van de samenvoeging van Syntrus Achmea Vermogensbeheer en Achmea
Beleggingsfondsen Beheer. De nieuwe vermogensbeheerder beheert meer
dan €100 miljard voor pensioenfondsen, Achmea, het Centraal Beheer APF en
particuliere beleggers via de beleggingsfondsen van Centraal Beheer. Achmea
Investment Management telt ruim 200 medewerkers en behoort tot de top vijf van
grootste institutionele vermogensbeheerders in Nederland.

Aangescherpte internationale strategie
voor verdere groei
Achmea heeft in 2015 de internationale strategie aangescherpt. Belangrijke
thema’s zijn innovatie en het delen van (digitale) kennis tussen landen en
merken. Achmea kiest gericht voor groei in markten waar zij mogelijkheden ziet.
Investeringen in ‘game changers’ kunnen de premiegroei versnellen. Klanten in
het buitenland profiteren zo van de beste oplossingen en ervaring van Achmea.
Achmea wil verder de samenwerking met distributiepartners zoals banken en
retailers versterken.

Goedkeuring verkregen voor Partieel
Intern Model Schadeverzekeringen
Achmea kreeg eind 2015 goedkeuring voor het gebruik van het ‘Partieel Intern Model
voor prudentiële doeleinden’ van De Nederlandsche Bank en van de Bank of Greece.
De Nederlandse schade- en herverzekeraars en de Griekse Achmea-dochter
InterAmerican Property & Casualty Insurance Company SA gebruiken dit model voor de
berekening van het schade- en inkomen (Health SLT) verzekeringstechnisch risico. Het
model biedt Achmea een beter inzicht in de risico’s. Dit maakt betere sturing mogelijk
en de belangen van klanten zijn nog beter beschermd.
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Onze stakeholders aan het woord
“Als ik als klant een
keuze moet maken,
hou ik rekening met
de kosten en wat
ik daar voor krijg,
maar ook wat de
samenleving krijgt.”
Jeroen Swaan zit in de
Klantraad van Centraal
Beheer

“Als je echt vanuit
waarde denkt, voeg
je iets toe.”
Florian Faas is vicevoorzitter
van de Centrale
Ondernemingsraad
van Achmea

Jeroen Swaan zit in de Klantraad van Centraal Beheer. Hij is HR&O-adviseur bij
Synbra Holding, specialist in geëxpandeerd polystyreen (Airpop©) en speciale
schuimmaterialen voor toepassing in industriële producten en oplossingen
en duurzame isolatiesystemen. Synbra is klant van Achmea met pensioen- en
verzekeringsproducten.

Florian Faas werkt bijna tien jaar bij Achmea. Hij is projectmanager pensioenbeheer
en vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Florian ziet veel kansen
voor Achmea om waarde te creëren voor klanten en voor de samenleving. De
technologische ontwikkelingen en het inzetten van de kennis die Achmea heeft over
risico’s bieden daarvoor mogelijkheden:

“Ik zie voor Achmea een belangrijke rol in het aanzwengelen van het debat over
maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rondom vergrijzing en pensioenen. Hoe
kijkt de jeugd aan tegen het leven, werk, wonen, zekerheid en pensioen? Dat geeft ook
richting aan hoe je daar met je producten op inspeelt.

“Als je echt vanuit waarde denkt, voeg je iets toe. Als je oprecht transparant bent
over het gebruik van big data om risico’s uit te bannen, dan is er ook geen probleem
met privacy. Iedereen wil voor dat doel wel zijn data ter beschikking stellen. Hiermee
kun je waarde, maar ook reputatie genereren bij je klanten. Technologie biedt altijd
kansen als je er goed in bent. Achmea is daar nu volop mee bezig.

Achmea speelt een belangrijke ondersteunende rol in het realiseren van duurzame
inzetbaarheid. De juiste vragen aan de klant stellen, dàt geeft toegevoegde waarde. Een
stevige vertrouwensrelatie met de klant is wezenlijk. Ik zie dat Achmea dat goed doet,
maar het gaat er ook om dit meer zichtbaar te maken en uit te dragen.
Als ik als klant een keuze moet maken, hou ik rekening met de kosten en wat ik daar
voor krijg, maar ook wat de samenleving krijgt. Als bedrijven duurzaamheid in hun
vaandel hebben staan, dan moet men ook bereid zijn hier in te investeren. Dat wordt
voor steeds meer klanten een belangrijke afweging.”

Maatschappelijke waarde toevoegen is ook belangrijk. Mensen zijn op zoek
naar betekenisgeving, daar kan Achmea een rol in spelen. Bijvoorbeeld door het
ondersteunen van cohesie binnen Nederland. Het ondersteunen en faciliteren van de
deeleconomie vind ik een mooi voorbeeld. Daar proberen we echt een rol te spelen.”
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“Er zijn tal van
uitdagingen die kansen
bieden voor Achmea.”

“Achmea is er om
problemen op te
lossen voor haar
klanten, maar juist
ook om ze te
voorkomen.”

Roger van der Linden is
vicevoorzitter van Adfiz

Paul Overmars is voorzitter
van Vereniging Achmea

Roger van der Linden is vicevoorzitter van Adfiz, brancheorganisatie van onafhankelijk
financieel adviseurs. Hij is directeur/eigenaar van een financieel advieskantoor. Hij vindt
dat Achmea aardig inspeelt op de veranderingen en ontwikkelingen waar we in Nederland
mee te maken hebben. Een concreet voorbeeld vindt hij de vrijwilligersverzekering.
“Er zijn tal van uitdagingen die kansen bieden voor Achmea. Klimaatverandering is daar
een voorbeeld van, maar ook de vergrijzing en de daaraan verbonden stijgende kosten.
Een andere ontwikkeling is een steeds meer individualiserende samenleving.
Verzekeraars lijken hierop in te spelen door risico’s individueler te verzekeren. Maar
gaat verzekeren niet eigenlijk om het gezamenlijk dragen van die risico’s? Achmea zou
hierin in overleg met partners heel goed naar moeten kijken.
Er is niet altijd een verzekeringsoplossing nodig. Achmea kan breder kijken. Denk aan
advies en risico’s bespreekbaar maken door de dialoog aan te gaan. Ik daag Achmea uit
hierin ook partners en andere stakeholders te betrekken. Samen kunnen we de koek
groter maken door verstandig op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen”.

Paul Overmars is voorzitter van de Vereniging Achmea, de grootste aandeelhouder
van Achmea. Kort gezegd, vertegenwoordigt en bewaakt de Vereniging Achmea de
coöperatieve achtergrond van de onderneming. De collectieve belangenbehartiging
voor de klanten en het oppakken van maatschappelijke signalen uit de samenleving
staan daarin centraal. Paul vindt dat Achmea vanuit die coöperatieve achtergrond een
belangrijke rol heeft in preventie.
“Achmea is er om problemen op te lossen voor haar klanten, maar juist ook om
ze te voorkomen. Dat betekent veel aandacht voor preventie en proactief zijn ten
aanzien van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die op de klanten en dus ook
op Achmea afkomen.
Alleen al door onze omvang en geschiedenis hebben we enorm veel kennis in huis
in vergelijking met andere verzekeraars. Die moeten we nog beter combineren en
benutten. We zijn zowel de generalist als de specialist, daar moeten we gebruik van
maken om vertrouwen en zekerheid te bieden aan onze klanten. Bij ons moeten
klanten het beste af zijn.”
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Over dit verslag
Het jaarverslag is voor Achmea een belangrijke manier
om de banden te versterken met onze stakeholders:
klanten, medewerkers, (business) partners en
aandeelhouders. In dit jaarverslag geven we een compleet
overzicht van onze organisatie en de samenhang van
onze strategie, governance en de sociale en economische
wereld waarin we actief zijn. Het verslag volgt de zes
dimensies van onze strategiekaart. Het geeft inzicht in hoe
ons bedrijf presteert vanuit verschillende perspectieven:
de klant, binnen een maatschappelijke context, vanuit
het perspectief van medewerkers, (business)partners, de
processen en de financiële resultaten.
Dit geïntegreerde verslag is een combinatie van
jaarverslag en jaarrekening. Dit verslag is ook te
downloaden via onze website (www.achmea.nl) vanaf
4 april 2016. Op onze website kan ook het officiële
Engelstalige geïntegreerde verslag worden gedownload.
Bij verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse
versie is de Engelse versie leidend.

TOTSTANDKOMING
De Raad van Bestuur van Achmea B.V. is
verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag,
inclusief de jaarrekening. Het jaarverslag wordt
door een stuurgroep ter goedkeuring voor de Raad
van Bestuur voorbereid. Deze stuurgroep wordt
voorgezeten door de CFO en bestaat verder uit de
directeuren van Reporting, Communicatie, Financiën,
Strategie, MVO, Juridische Zaken en Risk Management.
Ter ondersteuning van de stuurgroep is er een
werkgroep die de voortgang en de kwaliteit van het
proces bewaakt.

Het Audit & Risk Committee van de Raad van
Commissarissen geeft een aanbeveling aan de Raad van
Commissarissen over het advies aan de aandeelhouders
over het al dan niet vaststellen van de jaarrekening.

KADERS VOOR VERSLAGLEGGING
Ons jaarverslag is opgesteld conform lokale wettelijke
vereisten en internationale grondslagen voor
verslaglegging. Het kader en de indicatoren voor de
verslaglegging zijn in overeenstemming met het IIRCkader en de G4-richtlijnen van het Global Reporting
Initiative (GRI) en conform de Core-optie van GRI G4.
Dit jaarverslag is ook opgesteld in overeenstemming
met artikel 391 Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en
conform de Governance Principes Verzekeraars (Code
Verzekeraars) van het Verbond van Verzekeraars.

Ten aanzien van de waardeketen van Achmea wordt
er gerapporteerd over de volgende activiteiten:
verantwoord beleggen (op pagina 63 en in bijlage F) en
verantwoord inkopen. In bijlage E wordt gerapporteerd
over bedrijfsondersteunende inkoop en de inkoop
van dagelijks vastgoedbeheer (zoals onderhouds- en
schoonmaakbedrijven) door Syntrus Achmea. Er wordt
in beperkte mate gerapporteerd over de inkoop van
schadeherstel en zorg.

De jaarlijkse verslaglegging
is voor Achmea een
belangrijke manier om de
banden te versterken met
onze stakeholders

CONSOLIDATIE
CONTACT MET STAKEHOLDERS
De financiële informatie en informatie over medewerkers
in dit jaarverslag is geconsolideerd voor Achmea B.V. en
al haar groepsmaatschappijen. Achmea is hoofdzakelijk
actief in Nederland (ongeveer 94% van de totale omzet
van Achmea en ongeveer 84% van het totale aantal fte’s)
en verder in vijf andere landen. Vanwege deze sterke
Nederlandse invalshoek heeft een aantal paragrafen in dit
verslag alleen betrekking op de Nederlandse activiteiten
van Achmea in 2015. Een deel van de gegevens over
sociale en milieuaspecten van de bedrijven die in bijlage
A worden genoemd (hierna derdenbedrijven) en de
ondernemingen die in het buitenland actief zijn, is niet
opgenomen in dit verslag.

Achmea streeft naar nauwe banden met al haar
stakeholders. Op basis van ons vier-stakeholdersmodel
voert Achmea overleg met haar klanten, medewerkers,
(business)partners en aandeelhouders. We volgen de
maatschappelijke trends en actuele maatschappelijke
ontwikkelingen op de voet, met name de gevolgen
daarvan op de langere termijn. Achmea overlegt
regelmatig met klanten via de leden van Vereniging
Achmea. Via advies- en verzekeringsraden van de
verschillende divisies heeft Achmea twee keer per
jaar overleg met belangrijke klanten en (business)
partners. De dialoog met medewerkers vindt onder
meer plaats via de verschillende ondernemingsraden, in
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periodiek overleg met vakbonden, via intranet en tijdens
personeelsbijeenkomsten. Er is ook regelmatig overleg met
verzekeringsintermediairs en assurantietussenpersonen,
sociale partners, toezichthouders en de overheid.
Maatschappelijke trends en de dialoog met stakeholders
zijn de basis voor de belangrijkste beleidsthema’s
waarover Achmea rapporteert. In 2015 zijn we gestart
met een intensief proces waarin we interne en externe
stakeholders hebben geraadpleegd om in kaart te
brengen welke thema’s zij in het bijzonder relevant
vinden voor Achmea. Meer hierover is te vinden in
bijlage B van het jaarverslag. Op basis van de input
van de stakeholders zijn de voor stakeholders twintig
belangrijkste onderwerpen opgenomen in onze
Materialiteitsmatrix. Een onderwerp wordt als materieel
aangemerkt als deze relevant is voor onze stakeholders
en als deze significante gevolgen zou kunnen hebben
voor Achmea. Hoe groter de invloed van het onderwerp
op zowel de maatschappij als de activiteiten, resultaten
en strategie van Achmea, des te groter de materialiteit
van het onderwerp. Om als organisatie relevant te
kunnen blijven en onze strategie uit te kunnen voeren,
zullen we ervoor zorgen dat deze onderwerpen tot
uitdrukking komen in onze bedrijfsactiviteiten en sturing.
Onze Materialiteitsmatrix staat in het strategiehoofdstuk
van het jaarverslag van Achmea op pagina 20.
De opzet van het jaarverslag van Achmea sluit aan
bij de strategische perspectieven. De opzet past bij
onze belangrijkste doelstellingen, beheersing en
prestaties. De twintig belangrijkste stakeholderthema’s
zijn behandeld in de hoofdstukken over de zes
strategische perspectieven. Vergeleken met de eerdere
verslaggevingsperiode zijn er geen belangrijke wijzigingen
in het beleid en de doelstellingen van maatschappelijke
aspecten van ondernemen. Meer informatie is te vinden
in de GRI-index in bijlage H.

REIKWIJDTE EN MATE VAN ZEKERHEID VAN DE
ACCOUNTANT
PwC, onze externe accountant, heeft de Engelstalige
(geconsolideerde) jaarrekening 2015 gecontroleerd.
Deze jaarrekening is opgenomen op pagina 99 tot
262 van het Engelstalige jaarverslag. PwC heeft op 4
april 2016 een goedkeurende controleverklaring bij de
Engelstalige (geconsolideerde) jaarrekening verstrekt
(pagina 268 tot 280).
Naast de geconsolideerde jaarrekening, heeft PwC
het Engelstalige jaarverslag deels beoordeeld en
deels gecontroleerd met het oog te rapporteren over
de betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van het
verslag. De taak van PwC is om bij het jaarverslag een
assurancerapport te verstrekken waarin een ‘redelijke
mate van zekerheid’ wordt verschaft of de verslaglegging
over de financiële resultaten en de informatie over
medewerkers (in hoofdstuk Onze medewerkers en
hoofdstuk Onze financiële resultaten), in alle opzichten
die van materieel belang zijn, betrouwbaar en toereikend
zijn weergegeven en in overeenstemming met de
verslagleggingscriteria van Achmea zoals beschreven
in het kader voor verslaglegging op pagina's 112 tot
114. PwC is ook gevraagd om in het assurancerapport
een ‘beperkte mate van zekerheid’ te verstrekken met
betrekking tot de betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid
van de overige financiële en niet-financiële informatie in
het jaarverslag. De werkzaamheden die worden verricht
bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid
zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van
informatie, en zijn geringer in diepgang dan die bij een
assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid.

het verslag opgenomen doelstellingen, verwachtingen
en ambities. De verklaringen in ons jaarverslag
aangaande de nieuwe productie (op pagina 58) van dit
rapport en de solvabiliteit in overeenstemming met
Solvency II gebaseerd op de cijfers van 31 december
2015 (pagina 68) zijn gebaseerd op actuariële
modellen. PwC heeft deze actuariële modellen niet
meegenomen in haar procedures aangaande dit
jaarverslag. PwC verstrekt geen zekerheid bij het
overzicht van wijzigingen in de liquiditeits positie op
holding niveau op pagina 69 van dit rapport. De inhoud
van de websites waarnaar in dit verslag en het verslag
van de Raad van Commissarissen wordt verwezen,
biografieën en appendix A vallen buiten de scope van
dit assurancerapport. Het assurancerapport van PwC is
te vinden op pagina’s 281 tot 283.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Geïntegreerde verslaglegging blijft zich ontwikkelen
en we verwachten dat we in de toekomst verdere
verbeteringen zullen doorvoeren in de wijze en
kwaliteit van onze verslaglegging, waaronder het
toewerken naar een grotere mate van zekerheid middels
accountantscontrole over de vermelde gegevens.
We ontvangen graag uw feedback over hoe we onze
benadering kunnen verbeteren. Onze adresgegevens
vindt u op de laatste pagina van dit jaarverslag.

PwC verstrekt geen zekerheid bij de aannames en
haalbaarheid van toekomstgerichte informatie, zoals in
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Woord van onze voorzitter
Aanhoudend solide in een dynamische omgeving
De wereld verandert snel. De verzorgingsstaat wordt kleiner, de arbeidsmarkt is sterk
in beweging en mensen wordt gevraagd meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Nieuwe technologie draagt bij aan snelle veranderingen in bestaande bedrijfsmodellen en
werkverhoudingen. In vergelijking met afgelopen jaren staat de Nederlandse economie er
momenteel relatief goed voor. We zien het aantrekken van zowel de (bedrijfs)investeringen
als de particuliere consumptie en een oplopende werkgelegenheid. En er is herstel op
de huizenmarkt wat leidt tot meer economische activiteit en consumptie. Er blijven forse
onzekerheden, maar in tegenstelling tot de afgelopen jaren, zien we de risico’s nu vooral
buiten Nederland. De toegenomen geopolitieke instabiliteit maakt dat verder herstel
mogelijk onder druk zal komen te staan. Ook onzekerheden rond bijvoorbeeld de kracht van
de Chinese en Amerikaanse economie zijn daarbij van grote invloed op de wereldeconomie
en de beurzen. Daarmee blijft het risico aanwezig dat factoren uit het buitenland een open
economie als de Nederlandse kunnen raken.

Coöperatieve identiteit als kompas
In deze veranderende omgeving wordt het voor bedrijven steeds belangrijker om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij stellen als coöperatief bedrijf
hoge eisen aan ons eigen handelen, naast bestaande wet- en regelgeving en de rol
van toezichthouders. Daarbij wordt de solidariteit als basis van verzekeringen steeds
minder vanzelfsprekend. Onze klanten houden de behoefte om risico’s te delen, maar
Nederlanders delen risico’s steeds vaker selectief. In kleine, vertrouwde kringen. Als
coöperatieve verzekeraar organiseren wij al sinds onze oprichting in 1811 de solidariteit
tussen onze verzekerden onderling. Al meer dan 200 jaar zijn wij een solide partner
voor onze verzekerden, in een soms onzekere financiële omgeving. Zo leveren wij een
belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de samenleving, die soms stevig onder druk staat.
We omarmen nieuwe initiatieven, maar vragen ook aandacht voor groepen die daardoor
soms buiten de boot dreigen te vallen.

Inspelen op kansen
We spelen flexibel in op de nieuwe vragen die op ons afkomen. In de gesprekken met
onze stakeholders vinden we onszelf steeds opnieuw uit. Dit om waarde toe te kunnen
voegen voor klanten, medewerkers, (business) partners en aandeelhouders. We doen dit
door ondernemend en vernieuwend te werken aan oplossingen voor maatschappelijke
vragen die aansluiten bij onze kerncompetenties en -activiteiten. Zo zijn wij verbonden

“Als coöperatieve verzekeraar
organiseren wij al sinds onze
oprichting in 1811 de solidariteit
tussen onze verzekerden onderling.”
W.A.J. van Duin
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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aan de doelstellingen van het klimaatakkoord, afgesloten
in Parijs. Dit past bij onze rol als coöperatieve verzekeraar.
Wij richten ons op de lange termijn én op duurzaamheid.
In een recent stakeholderonderzoek hebben wij gevraagd
welke maatschappelijke ontwikkelingen onze stakeholders
belangrijk vinden voor de dienstverlening van Achmea. Op
basis van de gegeven reacties is op twintig belangrijkste
onderwerpen een Materialiteitsmatrix opgesteld.
Het creëren van waarde voor klanten staat bij onze
stakeholders bovenaan. In eerste instantie zien zij deze
waarde op het terrein van zorg en oudedagsvoorzieningen
en de combinatie van wonen en zorg. Externe stakeholders
vinden daarna verantwoord beleggen, nieuwe vormen van
solidariteit en de circulaire economie belangrijk. We zien
de reacties van onze stakeholders als kansen om nieuwe
producten en diensten te ontwikkelen, waarmee wij ook in
de toekomst relevant kunnen blijven voor onze klanten.

Risico’s en kansen
Naast risico’s zien we dus ook kansen in de markten
waarin we actief zijn. Kansen om waarde toe te voegen,
voor onze klanten en voor de samenleving. Als grootste
verzekeraar van Nederland zijn wij dagelijks van waarde
voor onze klanten. Met onze kernactiviteiten schade- en
zorgverzekeringen zijn we marktleider in Nederland. Bij
inkomens- en bij levensverzekeringen bekleden we een
top 3 positie. Zo helpen we dagelijks circa tien
miljoen particuliere klanten. Onze merken worden
hoog gewaardeerd door hun klanten. Achmea
is het coöperatieve moederbedrijf van sterke
verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Zilveren
Kruis en Interpolis. Aanvullend daarop staan ook de
merken FBTO, InShared, Avéro Achmea, De Friesland,
Pro Life en OZF dichtbij hun klanten.

Wij varen een duidelijke koers
Eind 2013 kondigden wij met Versnellen & Vernieuwen
een grootschalig veranderprogramma aan. We
vernieuwen enerzijds onze dienstverlening aan klanten
en standaardiseren en automatiseren anderzijds onze

processen en systemen. We versnellen vanuit eigen
kracht en spelen in op de snel veranderende wensen
van onze klanten. Onze circa tien miljoen particuliere
klanten in Nederland doen steeds meer online en willen
zo ook hun verzekeringen regelen. Daarom versnellen we
de aanpassingen aan onze organisatie en investeren we
in onze klantgerichtheid en online klantbediening. Ook
creëren we ruimte om te kunnen blijven investeren in
nieuwe oplossingen voor onze klanten en om ook op de
lange termijn financieel gezond te blijven. Met name in
de markt voor zorgverzekeringen zien wij de toenemende
druk van de politiek en maatschappij bij het realiseren van
een duurzaam rendement. Door de jaren keren we 95%
van de ontvangen premiegelden uit om de kosten voor
zorg voor onze klanten te vergoeden. Circa 3% geven we
uit aan kosten voor onder meer onze dienstverlening aan
klanten, IT en gebouwen. En circa 2% voegen we toe aan
onze reserves. Over 2015 hebben we €481 miljoen ingezet
uit ons het resultaat om de premiestijging voor onze klanten
in 2016 te beperken. Deze inzet vindt plaats ondanks de
aangehouden stijging van de zorgkosten en de overkomst
van een deel van de AWBZ naar de basiszorgverzekering.
Eerder is al €335 miljoen uit het resultaat over 2014 ingezet.
Zo delen onze verzekerden weliswaar mee in de geboekte
positieve resultaten, maar deze inzet van resultaat heeft
gevolgen voor de reserves die wij aanhouden om ook op
lange termijn de stijgende uitgaven voor zorg te kunnen
vergoeden. Door voldoende reserves aan te houden
kunnen we onzekerheden opvangen en wordt de kans
verkleind op sterke premieverhogingen in de toekomst.
We nemen rond Versnellen & Vernieuwen op tal van
onderdelen ingrijpende maatregelen, die veel van onze
organisatie vragen. Een heldere managementagenda biedt
focus aan de hand van vier perspectieven: klantgedreven,
verantwoord rendement, concurrerende kosten en
medewerkers in verandering.

Klantgedreven
In 2015 is binnen Achmea veel bereikt om een meer
klantgedreven organisatie te worden. Veel initiatieven

zijn direct merkbaar voor onze klanten. Andere
verbeteringen zijn minder zichtbaar, maar verbeteren
wel onze dienstverlening. Klanten kiezen zelf hoe zij
hun verzekeringszaken regelen: online via smartphone
of tablet of via persoonlijk of telefonisch contact. Wij
spelen daarop in. Meer dan 150 initiatieven tonen het
nieuwe elan van onze merken en ons bedrijf. Centraal
Beheer ondersteunt actief diverse initiatieven op het
gebied van de deeleconomie. Zoals het standaard bieden
van dekking bij schade bij woningverhuur via Airbnb.
Interpolis heeft zijn jarenlange aandacht voor preventie
uitgebreid naar het thema cybercrime, vooral voor MKBbedrijven. Hier helpen klanten, zorgverleners en experts
elkaar. Klanten van FBTO zijn erg te spreken over het
contact via WhatsApp. Allemaal initiatieven waarmee wij
steeds beter inspelen op de veranderende wensen van
onze klanten.

Klanten waarderen onze initiatieven
Klanten waarderen onze verzekeringen. Zo bleek in
2015 uit een test van de Consumentenbond over
woonverzekeringen. FBTO en Interpolis eindigden in
de top 3 van beste inboedel- en opstalverzekeraars. De
Klantbelang Centraal-score van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) nam toe, van 3,3 in 2014 naar 3,4 op een
schaal van 1 tot 5. We zitten daarmee op het gemiddelde
van de financiële sector, maar als coöperatieve verzekeraar
leggen we de lat hoger. De stem van onze klanten en
andere stakeholders is in 2015 nog steviger verankerd
in onze bedrijfsvoering. Ieder merk heeft een Klantraad
waar producten en dienstverlening worden besproken
met de directie. Vanuit de Klantraden wordt bovendien
een groot deel van de Ledenraad van Vereniging Achmea
gevormd. Klanten hebben zo invloed op elk niveau in
onze organisatie. In het dagelijkse contact dat zij met
ons hebben, in de Klantraden van de merken én in
de Ledenraad van Vereniging Achmea, onze grootste
aandeelhouder. Dit maakt ons uniek; uniek in de manier
waarop klanten invloed hebben op de eigen verzekeraar.

Achmea Jaarverslag 2015

13

Introductie - Woord van onze voorzitter

1
2
3
4
5
6
7

Verantwoord rendement

Concurrerende kosten

Enkele van de belangrijkste recente strategische
initiatieven die bijdragen aan een verantwoord
rendement zijn de voorgenomen oprichting van het
Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) en
de oprichting van de divisie “Oudedagsvoorziening”
(ODV). We positioneren ons stevig in deze markt, omdat
we geloven dat onze klanten blijvend behoefte zullen
hebben om inkomen voor later op te bouwen. Na
ontvangst van de definitieve vergunning, verwachten we
met het Centraal Beheer APF onder meer klantgerichte,
innovatieve tweede- pijlerpensioenoplossingen aan
te bieden voor collectieve contracten. In lijn hiermee
zijn ook de vermogensbeheeractiviteiten binnen onze
groep gebundeld tot Achmea Investment Management.
Met meer dan €100 miljard aan beheerd vermogen
is hiermee de op vier na grootste institutionele
vermogensbeheerder van Nederland gecreëerd.
De commerciële samenwerking met onze strategische
partner Rabobank blijft onverminderd belangrijk en is in
2015 verder versterkt. Interpolis en Rabobank werken
intensief samen aan onder meer een verbetering van de
(online) zelfbedieningsmogelijkheden voor particuliere en
zakelijke klanten.

Eind 2016 willen we dat onze bedrijfskosten €450 miljoen
lager zijn. Sinds december 2013, de start van Versnellen
& Vernieuwen hebben we onze kosten met ruim
€300 miljoen terug gebracht. Door een andere manier
van werken, vermindert het aantal arbeidsplaatsen
binnen onze groep met circa 4.000 tot eind 2016.
Onder meer met een goed sociaal plan proberen wij
werknemers zoveel mogelijk te ondersteunen bij het
zetten van een nieuwe stap. Eind 2015 is het aantal
voltijdsarbeidsplaatsen met circa 2.400 afgenomen.

Ook buiten Nederland zijn wij doorgegaan onze klanten
zo goed mogelijk van dienst te zijn. Aan de hand van
een aangescherpte strategie hebben we internationaal
goede vooruitgang geboekt. In zowel Griekenland,
Turkije, Slowakije als Ierland steeg de winstgevendheid
en wordt positief bijgedragen aan ons operationeel
resultaat over 2015. In Turkije boekte Eureko Sigorta,
in samenwerking met strategisch partner Garanti Bank,
goede commerciële prestaties. In Slowakije, steeg het
aantal online klanten sterk, mede door de innovatieve
online autoverzekering Onlia. En in de krimpende Griekse
verzekeringsmarkt slaagde InterAmerican erin haar
marktaandeel te vergroten, vooral door groei bij het
directe online merk Anytime.

Financiële resultaten in teken van Versnellen &
Vernieuwen
Naast vernieuwing blijft de komende periode een
aanhoudende focus op kosten en rendement van groot
belang om onze verzekeringen tegen een aantrekkelijke prijs
aan te kunnen blijven bieden aan onze klanten. Versnellen &
Vernieuwen is daarmee ook van belang voor onze financiële
gezondheid. Onze nettowinst is over 2015 gestegen naar
€386 miljoen en onze omzet bleef stabiel rond de €20
miljard. Wij hebben ons marktleiderschap in schade- en
zorgverzekeringen ingezet om de beste producten voor onze
klanten mogelijk te maken. Ons operationele resultaat is
over 2015 sterk beïnvloed door de inzet van €481 miljoen
om de premiestijging van onze zorgverzekeringen te
beperken. Grote stormen veroorzaakten veel schade bij
klanten. De vergoeding van schades heeft ons resultaat
verlaagd met circa €70 miljoen.
Onze solvabiliteit blijft hoog met 210% onder Solvency I.
Dit betekent dat we de afspraken met onze klanten
ook in de toekomst kunnen nakomen. Onze langjarige
A+ kredietstatus voor onze verzekeringsonderdelen bij
kredietbeoordelaar Standard & Poor’s bewijst dat we een
stabiele koers varen, financieel en operationeel.

en te vernieuwen. Achmea wil dé digitale verzekeraar
worden en onze mensen maken daarbij het verschil. Het
vraagt medewerkers met de juiste digitale vaardigheden.
Als werkgever stimuleren we medewerkers om deze
vaardigheden verder te ontwikkelen. We bieden de
mogelijkheden om met name digitale vaardigheden te
vergroten. Daarnaast schenken we aandacht aan de
competenties die nodig zijn voor het werken in een
digitalere, flexibelere omgeving. Ons strategisch HR-plan
heeft aandacht voor het vergroten van de inzetbaarheid
en mobiliteit van medewerkers.
Uit ons jaarlijks onderzoek onder medewerkers blijkt
dat hun betrokkenheid aanhoudend hoog is. Onze
medewerkers geven aan vertrouwen te hebben in de
koers van ons bedrijf. In 2015 heeft een groot deel van
de medewerkers van Achmea de eed of belofte afgelegd.
Het ondersteunt de bewustwording van het belang van
ons dagelijks werk voor onze klanten.

Woord van dank
Medio 2015 zijn twee leden uit de eigen organisatie
toegetreden tot onze Raad van Bestuur. Bianca Tetteroo
en Robert Otto zijn daartoe benoemd. Daarnaast
is Roelof Konterman benoemd tot vicevoorzitter.
Danny van der Eijk en Jeroen van Breda Vriesman
zijn teruggetreden. Wij bedanken hen voor wat zij
voor ons bedrijf hebben betekend. Ik bedank graag al
onze mensen en de Centrale Ondernemingsraad voor
hun grote inzet en betrokkenheid. Ook onze andere
stakeholders wil ik bedanken: onze (business) partners,
in het bijzonder Rabobank, aandeelhouders en klanten.
Een goede samenwerking met al onze stakeholders is
de enige manier om ook in de toekomst van waarde te
kunnen zijn, voor onze klanten en voor de samenleving.
Zeist, 4 april 2016

Onze mensen stellen onze klanten centraal
De inzet van onze mensen is cruciaal om onze klanten
zo goed mogelijk van dienst te zijn. En om te veranderen

W.A.J. van Duin
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Profiel
Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland en
heeft een coöperatieve ontstaansgeschiedenis. Wij zijn in
1811 opgericht door boeren. Daarna zijn werkgevers- en
werknemersorganisaties, ziekenfondsen en onderlinge
waarborgmaatschappijen deel gaan uitmaken van ons
bedrijf. Allen waren organisaties met een maatschappelijke
rol in hun omgeving. We zijn ook vandaag de dag een
bedrijf met een sterke coöperatieve identiteit.
Wij zijn marktleider in schade- en zorgverzekeringen. Op
gebied van inkomens- en levensverzekeringen bekleden
wij een stevige tweede positie. In pensioenverzekeringen
zijn wij een top 5 speler. Hiermee is Achmea de verzekeraar
van iedereen. Onze merken Centraal Beheer, Interpolis,
Zilveren Kruis, Avéro Achmea, De Friesland, FBTO, InShared,
OZF en Pro Life bedienen in Nederland circa tien miljoen
particuliere klanten. Onze merken werken actief aan
vernieuwende oplossingen waarmee we onze klanten
nog beter van dienst zijn en die ook toegevoegde waarde
hebben voor de maatschappij. In het buitenland zijn wij
actief in Griekenland, Turkije, Slowakije, Ierland, en samen
met Rabobank in Australië. Onze internationale strategie
is erop gericht om aanwezig te zijn in een beperkt aantal
groeiende markten en demografieën. En onze kennis
en ervaring vanuit onze thuismarkt Nederland, ook
internationaal in te zetten voor onze klanten.
Via het bancaire, directe en intermediaire distributiekanaal
bieden wij onze klanten een volledig aanbod van
verzekeringen en aanverwante financiële producten. Wij
richten ons primair op schade- en inkomensverzekeringen,
zorgverzekeringen en levensverzekeringen. Achmea
wil klanten ook een goed pensioen blijven aanbieden.
Daarom hebben we besloten tot oprichting van een
Algemeen Pensioenfonds (APF) met Centraal Beheer, het

vergunningstraject verwachten we in 2016 af te ronden. Het
APF past bij onze lange traditie als coöperatieve verzekeraar,
waarbij we ruimschoots ervaring hebben met de
vertegenwoordiging van alle belangen in de pensioenmarkt.
Door onze uitvoerende vermogensbeheer-activiteiten
te concentreren in Achmea Investment Management
(AIM), ondersteunen we onze ambities op het gebied van
pensioenen. AIM beheert ruim €100 miljard, zowel voor
diverse pensioen- en retailfondsen als voor Achmea zelf.
Het merendeel van de aandelen van Achmea is in handen
van de Vereniging Achmea (65%) en strategisch partner
De geschiedenis van
Achmea begint in
Achlum, Nederland

1811
Achmea fuseert met Interpolis,
Rabobank wordt de op een
na grootste aandeelhouder

Een groep Nederlandse onderlinge
verzekeraars vormde Coöperatieve
Vereniging Centraal Beheer

1909

Rabobank (29%). Onze aandeelhouders ondersteunen
onze strategie die primair is gericht op de continuïteit van
dienstverlening aan onze klanten op de lange termijn.
Achmea heeft een strategische focus op de vernieuwing
van onze dienstverlening. Onze klanten willen op een
ander manier hun verzekeringen regelen. We spelen
hier op in met het programma Versnellen & Vernieuwen.
Samen met al bestaande plannen leiden deze
veranderingen ertoe dat wij kunnen blijven investeren
in nieuwe producten en digitale oplossingen voor onze
klanten, de klanttevredenheid hoog kunnen houden en
ook in de toekomst financieel gezond blijven.

Zilveren Kruis opgericht

De eerste Nederlandse direct
writer FBTO opgericht

1949

1956

Achmea neemt
InterAmerican Greece over

Achmea neemt AVCB en
Zilveren Kruis over

Centraal Beheer en
Avéro Verzekeringen
fuseren naar AVCB

2001

1995

1992

2005
Achmea verkrijgt een belang
van 80% in Eureko Sigorta;
Achmea en Agis fuseren

Achmea start InShared

Achmea fuseert met
De Friesland en neemt
Independer over

Start veranderprogramma
Versnellen & Vernieuwen

2007

2010

2011

2013

Op weg naar de meest
vertrouwde verzekeraar

Oprichting Centraal Beheer
Algemeen Pensioenfonds (APF)

2016

Bundeling van vermogensbeheer
activiteiten tot Achmea
Investment Management

2016
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We benaderen onze strategie vanuit vier stakeholders voor
wie wij waarde willen creëren: klanten, medewerkers,
(business) partners en aandeelhouders.

WAARDE CREËREN ALS VERZEKERAAR
Als risicomanager en risicodrager is onze maatschappelijke
rol drieledig:
• Inzicht. Het inzichtelijk maken van onzekerheden en de
bijbehorende risico’s.
• Risicodialoog. Klanten helpen om vanuit hun eigen
risicoacceptatie te bepalen hoe ze met onzekerheden

WAARVOOR STAAN WIJ?

Inleven
Vernieuwen
Waarmaken

De meest vertrouwde verzekeraar

L
DOE
R
E

EN
ARD
A
W

Vanuit een coöperatief
gedachtegoed is onze groep klantgedreven en resultaatgericht.

HO
G

Wij zijn een gemeenschap van betrokken
mensen waar de klant zich goed
verzekerd weet.

om willen gaan (voorkomen, verminderen, verzekeren
of accepteren).
• Verzekeren. We bieden particulieren, bedrijven,
instellingen en collectiviteiten verzekeringen die
passen bij hun keuzes in solidariteit en risicoacceptatie.
Met onze kennis van risico’s helpen wij onze klanten
preventieve maatregelen te nemen. Daarmee verkleinen
we de kans op schade en houden we de premies betaalbaar.
Als verzekeraar bieden wij onze klanten de zekerheid dat
zij bij een onverwachte tegenslag verder kunnen met hun
leven. We nemen het risico op een tegenslag over als onze
klanten deze risico’s niet kunnen of willen dragen. Wanneer
een verzekerd risico zich voordoet, vergoeden we de schade
en helpen waar mogelijk de schade te herstellen. Onze
klanten leggen samen premies in waardoor wij onze klanten
bij tegenslag continuïteit kunnen bieden. Verzekeren is
gebaseerd op solidariteit; iedere verzekerde legt premie
in, maar niet iedere verzekerde krijgt te maken met
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Wij willen de meest vertrouwde verzekeraar zijn.
Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat wij
voor hen klaar staan op het moment dat zij ons nodig
hebben. Wij zijn voor hen toegankelijk via een breed
scala aan merken en distributiekanalen. We vinden het
vanzelfsprekend om verantwoord en toekomstgericht
te handelen. Dat willen we doen door klanten centraal
te stellen in ons denken en doen, door producten
en diensten aan te bieden die een maatschappelijke
meerwaarde hebben en door verantwoord te
beleggen. Vanuit een coöperatief gedachtengoed
zijn we klantgedreven en resultaatgericht. Op basis
van dit gedachtegoed heeft Achmea zich in ruim
200 jaar ontwikkeld tot een sterk en gediversifieerd
verzekeringsbedrijf waarbij klanten erop kunnen
vertrouwen dat hun belang verzekerd is. Achmea
heeft klantinvloed geborgd door onze Klantraden te
verbinden met de Ledenraad van Vereniging Achmea,
Achmea’s grootste aandeelhouder.

WAARHEEN GAAN WIJ?
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OP WEG NAAR DE MEEST VERTROUWDE
VERZEKERAAR

WAAROM BESTAAN WIJ?
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Strategie

Ons gewaagd doel blijft dat we de meest vertrouwde verzekeraar willen zijn
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WAARIN BLINKEN WIJ UIT

Vakmanschap
Verbeteren
Verbinden

daadwerkelijke schade. Doordat risico’s worden gedeeld,
blijven de gevolgen voor een individu beheersbaar.
Winstgevendheid draagt bij aan de financiële gezondheid
van de onderneming zodat wij onze afspraken met
onze klanten kunnen nakomen. Ons streven naar een
verantwoord rendement is van belang om onze gezonde
financiële positie langjarig in stand te houden. Daarbij
stellen toezichthouders als AFM en DNB eisen die moeten
waarborgen dat wij blijvend onze maatschappelijke functie
kunnen vervullen.
Onze merken bieden hun verzekeringen direct aan hun
klanten maar ook via onze distributiepartners, zoals de
Rabobank en assurantietussenpersonen aan. Onze partners
stellen ons ook in staat om onze producten en diensten aan
te bieden op de wijze waarop de klant dat wil. Door aan te
sluiten op klantbehoeften zijn wij toegankelijk voor de klant
en geven wij het principe van solidariteit een brede basis.
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Achmea’s Stakeholder Value Managementmodel

premies &
invloed

risico-inzicht &
verzekeringen
klanten
inkomen &
persoonlijke
ontwikkeling

vakmanschap &
betrokkenheid
medewerkers

aanbod financiële
producten & diensten

distributiekanalen
(business) partners

dividend &
rente

kapitaal
aandeelhouders

Coöperatieve identiteit

Vertrouwen

Op www.achmea.nl is een interactieve versie van bovenstaand waardecreatiemodel te vinden met meer detailinformatie en een grafische weergave van het bedrijfsmodel van Achmea.
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MACRO ECONOMISCHE SITUATIE
In vergelijking met afgelopen jaren staat de Nederlandse
economie er momenteel relatief goed voor. We zien het
aantrekken van zowel de (bedrijfs)investeringen als de
particuliere consumptie en oplopende werkgelegenheid.
Dat wordt versterkt door een drietal bewegingen die in
2015, en naar verwachting ook in 2016, de economische
groei In Nederland positief beïnvloeden:
• Een stevig herstel op de huizenmarkt in de vorm van
meer nieuwbouw en meer doorstroom leidt tot meer
economische activiteit en consumptie.
• Een relatieve verbetering van de overheidsfinanciën
door zowel hogere belastinginkomsten als lagere
uitgaven aan uitkeringen biedt de mogelijkheid van
belastingverlaging in plaats van bezuinigingen.
• Een verbetering van koopkracht van consumenten
doordat de lonen harder stijgen dan de inflatie.
Dat samen legt een breed en robuust fundament onder
het nog broze economisch herstel. Op basis daarvan
verwacht het CPB dat de Nederlandse economie net als in
2015 met ruim 2% zal groeien.
Daarin zitten natuurlijk forse onzekerheden, maar in
tegenstelling tot de afgelopen jaren waarin de negatieve
elementen vooral in het binnenland te vinden waren, zien
we de risico’s nu vooral buiten Nederland:
• De economische groei in China valt terug en met name
de beurskoersen staan onder druk, waardoor het
vooruitzicht voor de munt van China het komend jaar
relatief negatief is.
• In de Verenigde Staten is het wachten op rentestappen
omhoog van de Amerikaanse centrale bank. Dat zou tot
turbulentie op de financiële markten kunnen leiden, zij
het dat de Federal Reserve voorzichtig opereert.
• Binnen Europa zien we forse onzekerheden,
bijvoorbeeld hoe duurzaam zijn de verbeteringen in
Griekenland of zal Engeland wel of niet uittreden uit de
Europese Unie?

• Kijken we verder om ons heen dan zien we recessies
in de grote landen in Latijns Amerika, problemen in
Rusland en spanningen in het Midden Oosten.
Dat betekent een situatie met in de tweede helft van
2015 toegenomen economische en geopolitieke risico’s.
Vooralsnog hanteren wij echter als basisscenario dat het
economisch herstel zich beperkt door zal zetten. Het
CPB verwacht dat de voor Nederland relevante groei
van de wereldhandel ruim 4% zal bedragen, duidelijk
lager dan voor de financiële crisis van 2008, maar toch
substantieel. Dat is goed nieuws voor de op export
gerichte Nederlandse economie. Tegelijkertijd blijft het
risico aanwezig dat factoren uit het buitenland een open
economie als de Nederlandse kunnen raken.
Wij verwachten per saldo een ruim blijvend monetair
beleid in de wereld om economisch herstel te blijven
ondersteunen. Daarbij kan de rente in de Verenigde Staten
weliswaar wat oplopen, maar is verdere verruiming in
andere regio’s zoals China, Japan en de Eurozone een
reële mogelijkheid. Per saldo verwachten wij dat lage
kapitaalmarktrentes het marktbeeld blijven domineren. In
het basisscenario voor ons kapitaal- en liquiditeitsbeleid
hanteren wij de schatting van de Rabobank, die eind
2016 een 10-jaars swaprente in de Eurozone verwacht in
de range van 1-1,5%, nog altijd ruim onder het langjaar
gemiddelde. Daarbij zal de inflatie slechts beperkt stijgen
ten opzichte van het huidige lage niveau.
Alles bij elkaar herkennen wij ons in de verwachting van
een verbetering van het groeitempo van de Nederlandse
economie, terwijl in de rest van de wereld de groei
stabiliseert. Daarbij blijft de mogelijkheid van geopolitieke
instabiliteit en volatibiliteit op de financiële markten
aanwezig, wat ook impact op Nederland kan hebben.
Nederland zal desondanks naar verwachting in 2016 één
van de beter presterende EU economieën zijn.

ONZE EXTERNE ANALYSE
De belangrijkste omgevingsveranderingen hebben we
gegroepeerd. Deze acht bewegingen staan niet los van
elkaar, maar versterken elkaar juist.
Ongekende economische tijden. Met het voorgaande
kennen we nog steeds een uitdagende economische
situatie. Renteniveaus zijn historisch laag en afbouw
van schulden opgelopen in de financiële crisis dempt de
groei. Toegenomen geopolitieke instabiliteit kan leiden
tot verdere groeivertraging en economische schokken.
De rationele verwachting is dat de economie geleidelijk
herstelt en dat de rente beperkt zal stijgen. Maar hoe
individuele klanten in het omgaan met onzekerheden
hierop reageren is op voorhand nauwelijks aan te geven.
Maatschappelijk ondernemen wordt steeds belangrijker.
Naast wet- en regelgeving en druk van toezichthouders
stelt de publieke moraal grenzen aan het ondernemen.
Bedrijven dienen rekening te houden met veranderende
normen en waarden. Steeds meer bedrijven zien
kansen in bedrijfsmodellen die voor alle stakeholders
waarde creëren. Duurzaamheid, welzijn en investeren
in Nederland zijn belangrijke thema’s. Ook het
terugbrengen van de menselijke maat in de financiële
dienstverlening speelt hierbij een rol.
Solidariteit als basis van verzekeringscontracten is minder
vanzelfsprekend. De behoefte aan risicodeling blijft
bestaan, maar men deelt risico’s selectief en steeds meer
in kleine, vertrouwde kringen, ook buiten de gangbare
financiële kanalen. De voorkeur voor lokale producten en
aanbieders en het opzetten van kleinschalige initiatieven
en de deeleconomie versterken dit. Deze alternatieven
kunnen meerwaarde bieden (sociale controle), maar
hierdoor kunnen ook groepen buiten de boot vallen.
Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden. De
ontwikkeling van medische technologie en diagnose,
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Nieuwe verwevenheden door technologie leiden tot
hyperconnectiviteit: mensen, sensoren en machines zijn
met alles en iedereen verbonden. Technologische startups
kunnen met beperkt kapitaal wereldwijd bestaande partijen
overbodig maken. De opkomst van nieuwe ecosystemen
(‘platform-based’, ‘data-based’, ‘open source’) die met
andere bedrijfsmodellen werken versterkt dit. Nieuwe
groepen ontstaan en doen hun kracht gelden, bijvoorbeeld
in het bundelen van de vraag naar financiële producten.
Eigen verantwoordelijkheid en ruimte nemen toe.
Er ontstaat een gat: de overheid en werkgevers
treden terug als reactie op stijgende zorgkosten en
pensioenlasten. Collectieve regelingen en voorzieningen
worden versoberd. Risico’s en onzekerheden komen
steeds meer bij burgers, ZZP-ers en werknemers te
liggen. Versterkende factoren zijn een arbeidsmarkt met
andere verhoudingen tussen werkgever en werknemer
en een middenveld in Nederland dat minder krachtig is.
Veranderende risico’s. Technologische mogelijkheden
leiden tot andere risico’s in de samenleving.
Gebruiksrisico’s verminderen. ‘Connected cars’ leiden
tot minder ongevallen en domotica kan risico’s in
en om het huis beperken. Er ontstaan ook nieuwe
risicogebieden. Het verzekeren van de risico’s van de
deeleconomie vindt al plaats en ook cybercrime zal
daarbij komen. Iets verder weg ligt de vraag naar het
verzekeren van productaansprakelijkheid en van risico’s
die samenhangen met het veranderende klimaat. Het
klimaatakkoord in Parijs zal de overgang naar duurzame
energieopwekking versnellen.

Onzekerheid is een gegeven. Dit geldt voor de
macro economische situatie, voor klanten voor wie
het toekomstige inkomen onzeker is, maar ook voor
verzekeraars zelf. Deze onzekerheid komt niet alleen voort
uit politieke en maatschappelijke discussies over het
pensioen- en zorgstelsel. De echte onzekerheid komt voort
uit de vraag hoe de verschillende ontwikkelingen op elkaar
ingrijpen. Dit kan en zal de kern van het bedrijfsmodel van
verzekeraars raken. Maar het blijft onzeker wanneer en in
welke mate de voorgaande bewegingen zullen plaatsvinden.

Materialiteit
We volgen deze bewegingen op de voet. Zij vormen de basis
voor onze strategische keuzes. Wij betrekken daar ook onze
stakeholders bij. In 2015 zijn we gestart met een intensief

proces waarin we interne en externe stakeholders hebben
geraadpleegd om in kaart te brengen welke thema’s zij het
meest relevant vinden voor Achmea. Dit inzicht helpt ons
om producten en diensten te ontwikkelen waarmee wij
ook in de toekomst relevant blijven door waarde te creëren
voor onze klanten en andere stakeholders.
Op basis van gesprekken met stakeholders en aanvullend
onderzoek – hierboven samengevat in acht bewegingen
– hebben we twintig thema’s benoemd. Deze hebben we
voorgelegd aan een groep interne en externe stakeholders.
Dit om te toetsen welke thema’s materieel zijn voor
Achmea én om ideeën en meningen te verzamelen over
de (maatschappelijke) rol van Achmea. Hieruit hebben
we de belangrijkste onderwerpen opgenomen in onze

Materialiteitsmatrix

Waarde
voor de klant

Betaalbare
toegankelijke zorg

Belangrijkst

robotisering, kunstmatige intelligentie en 3D-printing
zullen het dagelijks leven ingrijpend veranderen. ‘Machine
learning’ algoritmes, ‘wearables’ en het ‘internet-ofthings’, waarin apparaten met elkaar communiceren en
waarde toevoegen: deze trends gaan steeds sneller door
de combinatie van miniaturisering en kostenverlaging.

Duurzame en vernieuwde
oplossing voor wonen en zorg
Betaaldbare en toegankelijke
oudedagsvoorziening
Nieuwe
vormen van solidariteit
Integriteit

Verantwoord beleggen
Circulaire economie

Externe stakeholders

1
2
3
4
5
6
7

Maatschappelijk
geaccepteerd rendement
Klimaatgerelateerde
Producten en diensten
Medische vooruitgang

Financiële zelfredzaamheid klanten
Goed werkgeverschap

Bescherming van
persoonsgegevens

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Economische prestatie
Verantwoord omgaan met big data

Financiële dienstverlening
Wetgeving en overheidsbeleid
ontwikkelingslanden
Beheerst beloningsbeleid

Belangrijkst
Interne stakeholders
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Materialiteitsmatrix. Een onderwerp wordt als materieel
aangemerkt als deze relevant is voor onze stakeholders en
als deze significante gevolgen zou kunnen hebben voor
Achmea. Hoe groter de invloed van het onderwerp op zowel
de maatschappij als de activiteiten, resultaten en strategie van
Achmea, des te groter de materialiteit van het onderwerp.
De matrix laat zien dat de interne en externe stakeholders
een consistent beeld hebben over de onderwerpen. Verder
laat de matrix zien dat waarde creëren voor de klant – vooral
op het gebied van zorg, oudedagsvoorzieningen en de
combinatie van wonen en zorg – topprioriteiten zijn van zowel
de interne als externe stakeholders.
Deze thema’s komen terug in onze strategische keuzes
(zoals verderop blijkt). Dit materialiteitsonderzoek
biedt ook aanknopingspunten voor het nadenken
over de strategische keuzes voor maatschappelijke
thema’s waarmee Achmea en haar merken zich kunnen
onderscheiden. In het eerste kwartaal van 2016
bespreekt de Directieraad van Achmea de uitkomsten van
dit onderzoek. Zij toetst dan de prioriteiten en strategie
aan wat onze stakeholders belangrijk vinden. Dit helpt
ons om nu en in de toekomst relevant te blijven voor
onze klanten en andere stakeholders.
Onze bedrijfsactiviteiten en sturing worden bijgesteld als
in het licht van stakeholders verwachtingen aanpassingen
of aanvullingen op onze keuzes gewenst zijn.
Zie bijlage B voor gedetailleerde informatie over de
stakeholderconsultatie.

DE GEVOLGEN VOOR ONZE LINES OF BUSINESS
De geschetste acht bewegingen en de inzichten uit
de materialiteitsanalyse raken direct en indirect onze
bedrijfsvoering. De impact werken we hier kort uit voor
de drie belangrijkste lines of business.

Schade & Inkomen

Zorg & Gezondheid

Het segment Schade en Inkomen heeft alle kenmerken
van een verzadigde markt. De groei is eruit en vergelijkers
verhogen de druk op de marges.
Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van belang:
• Mensen willen kiezen in welke mate zij hun
risico’s delen en met wie. Klanten zoeken ook naar
alternatieven om risicodeling in kleine kring te
organiseren. De beweging van bezit naar gebruik
versterkt dit. Concepten als ‘friendsurance’, ‘peerto-peer’ netwerken en deeleconomie zorgen ervoor
dat de verzekerde waarde afneemt, maar bieden ook
kansen voor verzekeraars.
• Nieuwe technische producten en het internet-ofthings dragen nu al bij aan schadepreventie en
vroegsignalering. ‘Usage-based insurance’, 'connected
cars' en wijzigingen in aansprakelijkheid leiden tot
andere risicoprofielen en schadelast. De potentiële
impact hiervan is enorm. Tegelijkertijd zullen er door
de toenemende verwevenheid meer complexe schades
ontstaan. Door klimaatverandering en cybercrime zal
de schadelast toenemen.
• De geschetste bewegingen komen terug in de
keuzes van marktpartijen. Gevestigde aanbieders
optimaliseren hun bestaande bedrijfsmodel. Zij
besparen kosten om hun marktpositie en financiële
resultaten vast te houden. Dat leidt tot een steeds
scherpere kostenbenchmark. We zien nieuwe
spelers op de Nederlandse markt met ‘single-line’
digitale bedrijfsmodellen, vooralsnog met beperkt
commercieel en financieel succes.

Nieuwe medische technologie biedt kansen om de zorg
te verbeteren en klanten bij te staan in het streven naar een
goede gezondheid. De overgang van de langdurige zorg is
gerealiseerd. Nieuwe vragen en leemtes in het zorgaanbod
zijn een bron voor innovatie, zowel voor cure als voor care.
Daarbij zijn de volgende ontwikkelingen van belang:
• De toepassing van nieuwe technologie en domotica
gaat sneller. Mensen krijgen zo meer grip op hun
gezondheid en zorgbehandeling en kunnen langer
thuis wonen. Vroegtijdige signalering, thuisdiagnostiek
en behandeling op afstand kunnen bijdragen aan een
betere kwaliteit van zorg. Wearables en apps kunnen
een gezonde leefstijl ondersteunen. Het is de uitdaging
dat in te passen in bestaande processen en daarbij de
kosten te beheersen. De vraag is nog hoe verzekeraars
hieraan een herkenbare bijdrage kunnen leveren.
• De zorgsector ligt onder een maatschappelijk
en politiek vergrootglas. Door aanpassingen
in risicoverevening en overdracht van minder
voorspelbare risico’s moeten verzekeraars grotere
risico’s dragen. De verscheidenheid aan polissen staat
ter discussie. Deze druk neemt toe door de discussie
over risicoselectie. Op termijn kan de meerwaarde van
collectiviteiten ter discussie komen te staan.
• De winsten en buffers van zorgverzekeraars
ondervinden kritiek. Aan de ene kant is er groeiende
maatschappelijke druk en de politieke oproep om
buffers in te zetten voor premiedemping. Aan de
andere kant is het nodig om grotere buffers aan te
houden door grotere risico’s. Dat kan bij een beperkt
aantal aanbieders met verschillende kapitaalbuffers
leiden tot een extra druk op de premies.

De grote bewegingen komen samen in het schadebedrijf.
Technologie, verwevenheid, veranderende solidariteit
en deeleconomie zetten druk op het schadebedrijf. In de
toekomst kunnen deze bewegingen ontwrichtend zijn
voor bestaande bedrijfsmodellen.

Scherpere zorginkoop biedt de mogelijkheid om
premiestijging te dempen maar is ook een bron van
spanning en kritiek. Technologische ontwikkelingen rondom
wearables en preventie gaan snel en bieden mogelijkheden
om op termijn de premiestijging te dempen.
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Oudedagsvoorzieningen
Oudedagsvoorzieningen staan al enige jaren sterk onder
druk. De individuele levenmarkt is fors gekrompen.
De lage rente, stijgende levensverwachting en vergrijzing
beïnvloeden de dekkingsgraad van pensioenfondsen en
de winstgevendheid van verzekeraars negatief. Risico’s
van pensioenregelingen worden meer en meer bij de
werknemer gelegd omdat werkgevers en verzekeraars
niet langer bereid zijn deze te dragen. Intergenerationele
solidariteit is niet meer vanzelfsprekend.

Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van belang:
• Toezichteisen en gewenste kostenbesparingen
leiden tot verschuivingen in de markt. Het aantal
ondernemingspensioenfondsen is fors gedaald, en
steeds meer werkenden hebben een pensioenregeling
met premieovereenkomst. Er zijn circa tien PPI’s in de
markt en minimaal zes partijen hebben aangekondigd
een APF op te richten. In de opbouwmarkt zijn banken
nieuwe concurrenten. Toch verwachten we dat
pensioenfondsen de markt voor collectieve pensioenen
de komende jaren blijven domineren.

S W
O T

SWOT-analyse
STERKTEN

ZWAKTEN

• Klanttevredenheid
• Goede marktposities in Nederland
• Product- en distributiediversiﬁcatie
• Sterke merken, met name in het
directe en bancaire kanaal
• Robuuste kapitalisatie
• Dicht op klant door directe kanalen en
coöperatieve achtergrond

• Complexiteit behorende bij een grote organisatie
• Relatief hoog kostenniveau
• Beperkte geograﬁsche spreiding
• Actief in markten met een beperkte
verdiencapaciteit

KANSEN

BEDREIGINGEN

• Vraag naar nieuwe klantgerichte oplossingen
• Digitale verzekeraar
• Nieuwe bedrijfsmodellen
• Big data en inzicht in klantengedrag
• Relatie met Rabobank, zowel nationaal
als internationaal

• Volwassen en competitieve markt in Nederland
• Maatschappelijke druk op het zorgbedrijf
• Toetreding van nieuwe spelers en nieuwe
ecosystemen van aanbieders
• Politieke besluitvorming en regeldruk
• Volatiliteit en lage rente in ﬁnanciële markten

De uitdagingen, kansen en bedreigingen zijn vertaald in een SWOT-analyse, waarbij de indeling naar kansen en bedreigingen deels arbitrair is.

• Steeds meer werkenden bouwen geen adequaat
pensioen op. De doorsneesystematiek wringt en tast het
draagvlak voor het pensioenstelsel aan. Het overdragen
van risico’s naar deelnemers leidt tot de vraag naar
transparantie over de verdeling van risico’s. Macroeconomische ontwikkelingen leggen de kwetsbaarheid
van pensioenovereenkomsten bloot. Toegenomen
diversiteit en individualisering leiden tot vragen naar
keuzemogelijkheden.
• Het kabinet heeft zijn conclusies rond de toekomst van
het pensioenstelsel bekendgemaakt. Een belangrijke
conclusie is de voorgenomen wetgeving rond het
Algemeen pensioenfonds (APF). De tweede uitkomst is
dat het kabinet vanaf 2020 wil starten met de afbouw
van de doorsneesystematiek, ten gunste van een stelsel
met degressieve opbouw. Het kabinet zoekt naar een
aanpak waardoor alle werkenden een toereikend
pensioen kunnen opbouwen. Dat pensioen moet
transparanter en eenvoudiger zijn en meer ruimte
bieden voor maatwerk en keuzes, mogelijk op basis van
persoonlijke pensioenrekeningen.
Het bedrijf van oudedagsvoorzieningen wordt op korte
termijn geraakt door nieuwe wetgeving. Dit vraagt om
voorbereidende handelingen. Tegelijkertijd wordt het
bedrijfsmodel op de lange termijn geraakt door de
uitkomsten van de discussie over het pensioenstelsel en
een verschuiving naar meer individuele keuzevrijheid
en regie op vermogensplanning. De onzekerheid voor
deelnemers en uitvoerders zal nog jaren blijven bestaan.

WELKE UITDAGING GAAT ACHMEA AAN?
Als reactie hebben wij in 2013 het programma Versnellen
& Vernieuwen ingericht. Hiermee versterken we op
de korte termijn ons bedrijfsmodel, versnellen we de
invoering van digitale klantinteractie en herstellen we
onze verdiencapaciteit. Dat heeft geleid tot aantoonbare
versnelling en vernieuwing.
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Met dit programma is veel gerealiseerd, maar nog
niet alles is voltooid. Ook constateren we dat de
veranderingen in de omgeving sneller gaan en
ingrijpender zijn dan verwacht. Daarom zijn de items
op deze agenda dynamisch. We passen het programma
aan zodra nieuwe kansen en ontwikkelingen zich
voordoen. Een programmabureau rapporteert de Raad
van Bestuur hierover.
We realiseren ons dat op termijn de verwachtingen
van klanten veranderen, de verdiencapaciteit in onze
kernmarkten terugloopt en dat onze kosten hoog zijn ten
opzichte van de huidige concurrentie. Er staan nieuwe
concurrenten op met nieuwe verdienmodellen, met
mogelijke ontwrichtingen van de markten waarin wij
opereren. Het overzicht geeft weer hoe wij onze huidige
situatie waarderen om ook in de toekomst relevant te
zijn voor klanten.

Strategische risicoanalyse
Op pagina's 73 tot 74 staat een toelichting op ons risicomanagementsysteem. We zien strategische risico’s die
van directe invloed kunnen zijn op ons doel om de meest
vertrouwde verzekeraar te worden. Thema’s hierbij zijn:
• Het tijdig inspelen op veranderende omstandigheden
en verdienmodellen. Dit is van belang om het niveau
van dienstverlening te borgen en om te voorkomen
dat op termijn de continuïteit onder druk komt te
staan. Middelen moeten worden vrijgemaakt om te
innoveren. Zaken als kostenniveau, verandervermogen,
politieke en maatschappelijke veranderingen,
marktverschuivingen en lage rente spelen hierin mee.
• De verkoop van producten via distributiepartners zoals
Rabobank vanwege invloed op de financiële resultaten.
• Het snel genoeg invulling geven aan digitale
transformatie om ICT mogelijkheden te benutten.
Daarnaast zijn aandachtspunten bij een groot
veranderingsprogramma relatief hoge kostenniveaus in
de IT-keten, een lange time to market en het minder snel
adopteren van nieuwe technologische ontwikkelingen.

• Nieuwe wet- en regelgeving manifesteert zich op
vele vlakken. Het implementeren van (open) normen
in primaire processen leidt vaak tot omvangrijke
projecten. Daarnaast stellen toezichthouders
toenemende eisen en verwacht de maatschappij
steeds meer transparantie.
• Veranderingen in consumentengedrag en technologie
vragen om andere kennis en vaardigheden, welke
schaars zijn in de markt. Daarom is het van belang dat
bij alle ingezette veranderingen talent verbonden blijft
aan Achmea.
• Druk op onze reputatie kan onder meer de
concurrentie met andere spelers in de markt
beïnvloeden. Het kan ook leiden tot een mindere
vanzelfsprekendheid van Achmea als partner en lagere
aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt.
Het integrale risicobeeld is in 2015 niet belangrijk gewijzigd
ten opzichte van 2014. De toekomst bevat uitdagingen
en onzekerheden. Dit omdat niet altijd duidelijk is wat
de toekomstige klantverwachtingen, marktordening en
succesvolle bedrijfsmodellen zullen zijn. Dit betekent dat wij
als verzekeraar continu in ontwikkeling blijven om ook op
termijn van waarde te blijven voor klanten.

ONZE AANPAK
Vanuit onze sterke uitgangspositie en als reactie op een
snel veranderende wereld vernieuwen we belangrijke
delen van ons bedrijf, zowel in distributie als in de ‘lines
of business’. We kiezen voor drie niveaus: koers houden,
afronden en accelereren.
• Koers houden betekent dat we vasthouden aan het
profiel van een risicoverzekeraar vanuit een coöperatief
gedachtegoed, die stuurt op de verschillende
dimensies die onze strategiekaart omvat. Het betekent
ook dat we voor 2016, en zo nodig langer, vasthouden
aan het afmaken van de lopende transitie naar een
digitale verzekeraar, gericht op het verlagen van de
kosten en het versterken van de omzet.

• We maken ruimte voor veranderingen. Dit doen we
door focus op acht veranderingstrajecten die ons
bedrijf raken en door de transitie volledig afronden.
We creëren ruimte door extra maatregelen die leiden tot
meer eenvoud, lagere kosten in de keten en minder fte’s.
• We sorteren voor op nieuwe ontwikkelingen en
we versnellen door innovatiever te zijn. Daarvoor
werken we aan zes nieuwe strategische initiatieven
om de omzet te versterken en de kern van ons bedrijf
toekomstvast te maken.
Concreet leidt dit tot een aantal lopende veranderingsen vernieuwingstrajecten. In het klantendomein ligt
de nadruk op een uitstekende klantbediening via het
combineren van digitale én persoonlijke interactie met
klanten en het ontwikkelen van nieuwe producten en
diensten die aansluiten bij veranderende behoeften.

ONZE KEUZES
• In het schadebedrijf gaan we verder met het
stroomlijnen van processen, het effectief inzetten van
big data en het vinden van nieuwe kansen via innovatie.
• Bij Zilveren Kruis blijven we werken aan het
terugdringen van kosten, het nemen van initiatieven
die bijdragen aan betere zorg en gezonde leefstijl, en
het met raad en daad terzijde staan van onze klanten.
• Bij oudedagsvoorzieningen zetten we vol in op de
lancering van het Algemeen Pensioenfonds en een
integrale financiële propositie voor consumenten bij
Centraal Beheer.
We kiezen voor marktgerichte en slimme IT-ketens en
gaan klanten steeds vaker digitaal bedienen; op weg naar
de digitale verzekeraar. Daarnaast werken we aan het
invoeren van een nieuw financieel besturingsmodel en
begeleiden onze medewerkers naar een moderne manier
van werken.
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ONZE VERWACHTINGEN
De toekomst is uitdagend en biedt kansen voor nieuwe
activiteiten, maar is bij bepaalde onderdelen ook onzeker.
We zien dat de financiële resultaten achterblijven door
wijzigende marktomstandigheden, het later realiseren
van besparingen, een premiestelliing die leidt tot een
verliesvoorziening voor het zorgbedrijf en strategische
investeringen. Daarnaast zien we dat op onderdelen
nog extra inspanningen nodig zijn om het aantal
personeelsleden terug te brengen. We zijn ons hiervan
bewust en acteren hierop. Met onze aanpak op drie
niveaus ontstaat over vijf jaar een andere balans
tussen de bedrijfsactiviteiten met minder kapitaalinzet
en een andere verdiencapaciteit. Hiermee leggen we
een basis voor toekomstige groei en een duurzaam
financieel resultaat.

ONZE STURING
We hebben voor de zes perspectieven van onze strategie
zestien kritieke succesfactoren (KSF) benoemd. Dit
om de voortgang in het realiseren van de strategische
doelstellingen te bewaken en tijdig te anticiperen op
veranderingen. Deze KSF-en hebben we vertaald naar
meetbare kritieke performance indicatoren (KPI’s).
Door deze periodiek te meten en waar nodig bij te sturen
proberen wij onze strategische doelstellingen te behalen
en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.
Op de volgende pagina staat een samenvattend overzicht.
In de volgende hoofdstukken worden onze prestaties in
2015 en ambities voor 2016 nader toegelicht.
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Strategiekaart

Op weg naar de meest vertrouwde verzekeraar
KLANT PERSPECTIEF >

MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF >

MEDEWERKER PERSPECTIEF >

PARTNER PERSPECTIEF >

PROCES PERSPECTIEF >

FINANCIEEL PERSPECTIEF >

Klanten voelen zich sterk
verbonden met onze merken

Wij luisteren intensief en
continu naar onze klanten en
ze hebben een stem in
onze organisatie

Onze proposities hebben een
aantoonbare maatschappelijke
toegevoegde waarde
Medewerkers excelleren in
klantgerichtheid, vakmanschap
en continu verbeteren

Wij faciliteren de door onze
klanten gewenste onderlinge
solidariteit

Leidinggevenden sturen op
de vertaling en realisatie
van de strategie

Wij zijn succesvol in het
realiseren van geselecteerde
(distributie) partnerships

Klanten weten zich goed
verzekerd met onze proposities

Inzetbaarheid is ieders
verantwoordelijkheid

Wij maken verzekeren voor
Rabobank succesvol

Onze processen dragen
bij aan de hoogste NPS

Wij werken op basis
van standaarden

Wij zetten technologie en
informatie in als
onderscheidende factoren

Wij realiseren een concurrerend
kostenniveau in de productketens

Wij streven naar een
verantwoord rendement en
richten ons op selectieve groei

Wij zorgen voor een robuuste
balans en eﬀectief kapitaalen beleggingsbeleid
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Voor elk van de zes perspectieven van onze strategie
hebben wij één of meerdere Key Perfomance Indicatoren
(KPI’s) vastgesteld.

PERSPECTIEF

Door onze performance indicatorenperiodiek te meten
en, waar nodig, op basis van de gemeten waardes bij te
sturen proberen wij onze strategische doelstellingen te
behalen en daarmee in te spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen.

Klanttevredenheid

KLANT >

DOEL 2015

KPI

≥ sectorgemiddelde

7,7

≥ 7,7

Zorg

≥ sectorgemiddelde

7,9

≥ 7,9

Leven

≥ sectorgemiddelde

7,4

≥ 7,2

PARTNER >

Tevredenheid Rabobank
Aantal klanten van Zilveren Kruis en
Avéro Achmea dat voor digitale communicatie kiest

PROCES >

Deel van online verkochte particuliere
schadeverzekeringen van Interpolis

Kostenreductie 2014-2016
FINANCIEEL >

S&P-rating

Pagina 28

3,4

≥ 3,5

Pagina 28

Top-20

22ste plaats

Top-20

Pagina 33

≥ 71%

75%

-

Pagina 37

7,8

8,0

7,8

Pagina 41

2 miljoen

1,9 miljoen

2,2 miljoen

Pagina 45

30%

28%

35%

Pagina 45

€450 miljoen**

Pagina 49

A+ rating voor de
verzekeringsactiviteiten

Pagina 49

-

Pagina 49

€450 miljoen**
A+ rating voor de
verzekeringsactiviteiten

Solvabiliteitsratio verzekeringsactiviteiten (IGD)
* Deze informatie heeft betrekking op de Nederlandse activiteiten van Achmea, exclusief derdenbedrijven.
** Dit zijn cumulatieve kostendoelstellingen 2014-2016 exclusief éénmalige investeringen in vernieuwing
In bovenstaand KPI-overzicht zijn t.o.v. vorig jaar de KPI’s van de Eerlijke Verzekeringswijzer, digitalisering
van Centraal Beheer en de gecombineerde ratio van de Nederlandse basiszorgverzekering niet opgenomen.

Pagina 28

Alle merken

≥ sectorgemiddelde

MAATSCHAPPELIJK > Transparantiebenchmark Economische Zaken

VERWIJZING

Alle merken

Alle merken

Klantbelang dashboard AFM

Medewerkerbetrokkenheid*

DOEL 2016

Schade

Aantal merken met Keurmerk
Klantgericht Verzekeren*

MEDEWERKER >

STATUS 2015

≥ 190

€300 miljoen
A+ rating voor de
verzekeringsactiviteiten
210

Centraal Beheer kende voor 2015 geen doelstelling en daarom komen we hier niet op terug. Voor de
Eerlijke Verzekeringswijzer heeft in 2015 geen praktijkonderzoek plaatsgevonden binnen de doelstelling.
Meer hierover is te lezen op pagina 35. Achmea hanteert nog steeds de doelstelling van <100% voor de
gecombineerde ratio. Met ingang van 2015 is door Achmea gekozen met andere financiële KPI’s te sturen.
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Onze klanten
Om in de toekomst relevant te blijven, vormen wij onszelf om tot een klantgedreven
organisatie waarin het belang van de klant centraal staat. We hebben de stem van
de klant daarom stevig in onze organisatie verankerd. Zowel in de vorm van Klant- en
Verzekerdenraden, de verbinding met de Ledenraad als in een aantal belangrijke primaire
processen. Onder andere bij de ontwikkeling van onze producten én bij het opstellen van
communicatie-uitingen is de feedback van onze klanten van doorslaggevend belang.
Of onze dienstverlening tegemoet komt aan de wens van onze klant, meten wij door
middel van de Net Promotor Score (NPS). Ook deze feedback vormt de basis van
verbetering van onze processen en producten. Tot slot worden wij als houder van het
Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) uitgedaagd om blijvend te voldoen aan de
standaarden voor een juiste bediening van onze klanten.

KPI

DOEL 2015

STATUS 2015

DOEL 2016

Klanttevredenheid consumentenmarkt
Schade
Zorg
Leven

≥ sectorgemiddelde

7,7

≥ 7,7

≥ sectorgemiddelde

7,9

≥ 7,9

≥ sectorgemiddelde

7,4

≥ 7,2

Aantal merken met Keurmerk Klantgericht Verzekeren*
Alle merken

Alle merken

Alle merken

3,4 conform
sectorgemiddelde

≥_ 3,5

Klantbelang dashboard AFM
≥ sectorgemiddelde

* Deze informatie heeft betrekking op de Nederlandse activiteiten van Achmea, exclusief derdenbedrijven
In bovenstaand KPI-overzicht zijn t.o.v. vorig jaar de KPI’s van de verbetering van de klantcommunicatie en
het aantal ingerichte klantraden niet opgenomen. Hier zijn geen nieuwe doelstellingen op. De resultaten
worden op de volgende pagina’s behandeld.

“Als ik als klant een keuze moet maken,
hou ik rekening met de kosten en wat
ik daar voor krijg, maar ook wat de
samenleving krijgt.”
Jeroen Swaan zit in de Klantraad
van Centraal Beheer
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WIJ LUISTEREN INTENSIEF EN CONTINU NAAR
ONZE KLANTEN EN ZE HEBBEN EEN STEM IN ONZE
ORGANISATIE

Stem van de klant
Verbeteringen beginnen bij de klant. Denken en
handelen vanuit het klantbelang kan pas als je weet
welke behoeften er bij klanten leven. Maar niet iedere
Achmeamedewerker heeft rechtstreeks contact met de
klant. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers toch
voortdurend bewust zijn van wat er bij onze klanten
leeft, hebben wij in 2015 op ons intranet de ‘Stem van
de klant’-pagina ingevoerd. Dit is een online community,
met klantfeiten en -inzichten. Interactie met en onder
medewerkers wordt gestimuleerd, zodat collega’s binnen
de gehele organisatie horen en zien wat er leeft bij
klanten. Zo ontstaat inzicht.

In 2015 hebben we de organisatie van klantinvloed
binnen Achmea voltooid. In totaal zijn er nu elf Klanten Verzekerdenraden die een stem hebben in onze
organisatie. In 2015 zijn twee Klantraden opgericht en is
de Klantraad van Syntrus Achmea naar aanleiding van de
organisatiewijziging gesplitst naar een Klantraad voor elk
van de drie nieuwe onderdelen van Syntrus Achmea.
Nieuw opgericht zijn de Klantraad Centraal Beheer
particulier en de Klantraad Avéro Achmea.

Verbinding Klantraden en Ledenraad van
Vereniging Achmea
De Ledenraad van Vereniging Achmea – Achmea’s
grootste aandeelhouder – kan gezien worden als
de belichaming van het ledenbeleid en heeft twee

duidelijke statutaire doelstellingen. Als eerste het waken
over de continuïteit van Achmea en als tweede de
vertegenwoordiging van het collectieve klantbelang van
alle klanten van Achmea. In 2015 is de samenstelling van
de Ledenraad representatief gemaakt door aansluiting te
zoeken met de Klant- en Verzekerdenraden binnen Achmea
en een delegatie van de raden te benoemen als lid van de
Ledenraad. De Ledenraad vormt hiermee een afspiegeling
van de klantpopulatie van Achmea. Daarnaast zijn leden
van de Ledenraad en Klantraden als proef in gezamenlijke
interactieve sessies met elkaar en met medewerkers van
Achmea intensief in gesprek gegaan over de kansen en
bedreigingen van big data. Hiermee laat Achmea zien dat
het de stem van de klant zeer serieus nemen en de klant
een prominente rol geeft in de organisatie.

Samenstelling Ledenraad (november 2015)
Instroom vanuit Klant- en Verzekerdenraden en RvA:

Klantonderzoek
Klanten praten bij Achmea mee. Niet alleen of onze
producten en diensten voldoen aan een behoefte, maar
ook over (de vindbaarheid en begrijpelijkheid van) onze
communicatie-uitingen. Klantonderzoek is daarmee een
vast onderdeel van onze bedrijfsvoering.

4

Zilveren Kruis Verzekerdenraad

2

De Friesland Zorgverzekeringen
Verzekerdenraad

4

Syntrus Klantraad

4

Agro Sectorraden en Raad van Advies

4

Klantraad Goed Werkgeverschap

4

Centraal Beheer Particulier Klantraad

4

FBTO Klantraad

2

Avéro Klantraad

personen / 'reguliere'
25 Natuurlijke
particuliere klanten

1

Woonfonds Klantraad

25 Rechtspersonen / 'reguliere'

6

Ruimte voor toekomstige Klantraad
van andere Achmealabels

10 Leden uitgenodigd op persoonlijke titel

5

Ruimte voor instroom vanuit
eventule coörperatieve fusies

Klant- en Verzekerdenraden
Klanten willen dat Achmea rekening houdt met hun
behoeften en wensen en dat deze meetellen in het
proces van wens naar product. De coöperatieve oorsprong
stelt Achmea goed in staat zich te verbinden met de klant.
Binnen de merken van Achmea hebben de klanten een
meer dan prominente rol en invloed op de producten
en dienstverlening. Klanten zijn vertegenwoordigd door
Klantraden en Verzekerdenraden. De Verzekerdenraden
hebben een wettelijke basis voor onze zorglabels Zilveren
Kruis en De Friesland Zorgverzekeringen. Zowel de
Verzekerdenraden als de Klantraden zijn forums voor
co-creatie die dienen als klankbord voor de directie
van het merk. Ze bewaken de coöperatieve normen en
waarden in onze producten en diensten.

Ledenraad
Vereniging Achmea
(n=100)

zakelijke klanten
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ONLINE FBTO KLANTRAAD
Klanten waarderen het online gemak van FBTO.
De positieve eigenschappen van online communicatie
gebruiken we ook voor de FBTO Klantraad. Deze komt
drie van de vier keer per jaar online bij elkaar.
Dit gebeurt op het online forum van FBTO, Onderling.nl.
Op een afgeschermd deel van Onderling.nl gaan de
leden van de Klantraad en het management van FBTO
met elkaar in gesprek. Over onderwerpen die zij zelf
belangrijk vinden. Of met elkaar in discussie op basis
van stellingen, videoblogs en cases. Hiermee heeft de
FBTO-klant een directe stem in de organisatie.

Verbetering van klantcontact
We willen dat al onze communicatie met klanten –
brieven, formulieren, offertes, websites – helder en
duidelijk is. Daarmee hebben we in 2015 een grote
stap gezet. Dat doen we door het herschrijven van al
deze uitingen. Na het herschrijven blijven we continu
onze communicatie verbeteren. We betrekken klanten
en consumenten actief in de beoordeling van onze
communicatie. We blijven leren van elkaar, van klanten
en van goede voorbeelden buiten Achmea.

Het herschrijven van de uitingen doen we zo veel
mogelijk op eigen kracht. Daarvoor leiden we alle
medewerkers in Nederland op in onze schrijfstijl die we
Vertrouwd Communiceren noemen. Zo verankeren wij
begrijpelijk en duidelijk communiceren in ons dagelijkse
werk, en stap voor stap ook in onze cultuur. Goede
voorbeelden gebruiken we om de standaard steeds te
verhogen. In 2016 blijven we werken aan het continu
verbeteren van onze communicatie in alle vormen.

INZICHT IN KLANTSITUATIE BIJ
BETALINGSACHTERSTANDEN VERBETERT STERK
Inzicht in klantsituatie bij betalingsachterstanden
verbetert sterk Hypotheekkosten zijn voor veel
klanten een fors deel van hun uitgaven. Als er
financiële problemen ontstaan, kan de hypotheeklast te
zwaar worden. Er ontstaan dan betalingsproblemen.
Hoe eerder wij dat weten, hoe beter we samen met de
klant een oplossing kunnen zoeken. Daarom hebben we
ons debiteurenproces aangepast.

GESEGMENTEERDE COMMUNICATIE VOOR
KLANTEN MET EEN VRIJKOMENDE LIJFRENTE
Bij het vrijkomen van een lijfrente heeft de klant
diverse mogelijkheden. Deze hangen onder meer af
van het fiscaal regime van de polis, maar ook van
het opgebouwde bedrag en de leeftijd van de klant.
Voorheen werd hierin geen onderscheid gemaakt; alle
klanten ontvingen op het moment van vrijkomen van
de polis dezelfde algemene informatie. Maar wij willen
er voor onze klanten zijn op de momenten dat het er toe
doet en het vrijkomen van een lijfrente is zo’n moment.
Daarom ontvangen de klanten van Centraal Beheer en
FBTO vanaf 2015 informatie die aansluit bij hun mogelijkheden. Klanten kunnen daardoor makkelijker kiezen wat
zij met het opgebouwde kapitaal kunnen doen.

In de nieuwe situatie hebben wij binnen twee weken na
het overschrijden van een betalingstermijn telefonisch
contact met de klant. Dit contact is gericht op het achterhalen van de reden van achterstand in plaats van op
betalen. We beoordelen de klantsituatie en hebben dan
concrete (kosteloze) hulpmiddelen zoals het inzetten
van een budget- of jobcoach of herstructurering van
de lening. Onze medewerkers zijn meer oplossingsgericht dan incasso-gedreven. Onze klanten geven met
een positieve NPS-score (Net Promotor Score) aan
erg tevreden te zijn over deze aanpak.
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KLANTEN WETEN ZICH GOED VERZEKERD MET ONZE
PROPOSITIES

MODULE

Onze klanten moeten kunnen vertrouwen op goede en
toegankelijke oplossingen die aansluiten bij hun huidige
en toekomstige wensen. Klanten ervaren dit niet alleen
zelf, maar kunnen dit ook verifiëren bij andere instanties,
zoals toezichthouders en consumentenorganisaties.
Als voorbeeld nemen we hierin het Klantbelang Dashboard
van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dat onze
toezichthouder in 2011 heeft ingesteld. Hiermee stelt de
AFM normen om te toetsen of Achmea, als een van de
grote zes verzekeraars in Nederland, voldoet aan het AFMcriterium of je “een goede verzekeraar” bent.
Achmea scoorde een 3,4 (op een schaal van 5) over de
beoordelingsperiode 2014/2015. Dit is de gemiddelde score
van de sector. Achmea is daarmee op de goede weg, maar
er is geen reden om achterover te leunen. Als coöperatieve
verzekeraar zijn we het aan onze klanten en aan onszelf
verplicht om onze bedrijfsvoering verder te verbeteren.

ACHMEA

MARKT

Claimafhandeling

3,6

3,4

Nazorg beleggingsverzekeringen

3,0

2,6

Self-assessment modern
spaarbeleid

4,6

4,4

Bovengemiddeld

Gemiddeld
Self-assessment hypotheken

3,3

3,3

Digitale pensioenencommunicatie

3,4

3,4

Klantcontact

3,8

3,8

Betalingsachterstanden bij
hypotheken

2,1

2,2

Expirerende lijfrente

3,0

3,2

Klachtenmanagement (2013)

3,8

4,2

Benedengemiddeld

Het is onze ambitie om het beter te doen dan het
gemiddelde van de markt. Daarom creëren wij ons eigen
dashboard, afgeleid van het Klantbelang Dashboard
van de AFM plus onze eigen ambities. Hierin maken we
duidelijk dat ‘klantbelang centraal’ niet alleen in onze
strategiekaart zit, maar ook een duidelijke vertaling kent
naar onze distributie, producten, dienstverlenging en
bedrijfsvoering.
Een voorbeeld hiervan is onze werkwijze rond de
ontwikkeling van nieuwe producten die we in 2015 zijn
gestart. We doen dit volgens een vaste nieuwe wettelijke
werkwijze waarbij de klantbelangen een prominente
rol hebben. Producten passen hierdoor beter bij onze
klanten en blijven up-to-date. Bestaande producten
worden verbeterd of vervangen. Onze klanten weten zich
hierdoor steeds goed verzekerd.
Achmea toetst dus regelmatig alle producten aan
de laatste wettelijke richtlijnen en aan de eigen
normen, onder meer op het gebied van ‘faire prijs’,
‘normrendement’ en ‘maatschappelijk nut’.

Achmea heeft de scores hiernaast behaald op de
verschillende modules van het Klantbelang Dashboard
van de AFM over 2014/2015. Daarnaast staat de
gemiddelde score van de markt.
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KLANTEN VOELEN ZICH STERK VERBONDEN MET ONZE
MERKEN

Klanttevredenheid
Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten
van ons vinden en hoe wij onze dienstverlening verder
kunnen verbeteren. Daarom werken we mee aan
onderzoeken naar klanttevredenheid van het Verbond
van Verzekeraars en onderzoeken we continu de
waardering van onze klanten. Dit doen we onder meer
door de Net Promoter Score (NPS). De NPS meet de
klanttevredenheid. Dit is een belangrijk instrument voor
Achmea. Meer informatie over de NPS is te vinden in het
hoofdstuk Onze processen.

CONSUMENTENMARKT

Centraal Beheer
Zilveren Kruis
Interpolis

ZAKELIJKE MARKT

SCHADE

ZORG

LEVEN

SCHADE

INKOMEN

LEVEN

7,7

-

7,2

7,5

7,1

6,7

-

7,4

-

-

-

-

7,9

7,8

7,4

7,4

7,3

-

Meer informatie over de overige merken en het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is te vinden in bijlage C. Hierin zijn ook weblinks opgenomen
voor meer informatie over klachtenprocedures en de klantonderzoeken rond het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Keurmerk Klantgericht Verzekeren
Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is een keurmerk
voor de kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid
van verzekeraars. De Stichting toetsing verzekeraars
geeft het Keurmerk uit. Deze stichting controleert of
een keurmerkhouder duidelijke en eerlijke informatie
geeft over zijn verzekeringen en rekening houdt met
de doelgroep bij het ontwikkelen van een verzekering.
De merken Centraal Beheer, Interpolis, Avéro Achmea,
Zilveren Kruis, Pro Life , FBTO en Inshared hebben
opnieuw het Keurmerk Klantgericht Verzekeren
ontvangen. De stichting noemt Zilveren Kruis als
voorbeeld van keurmerkhouders die de informatie
over claimen op een klantgerichte manier aanbieden.
De stichting noemt Interpolis daar waar het gaat om
het vindbaar maken van informatie over klachten. Ook
InShared geeft de webbezoeker goede informatie op
de plaats waar hij of zij dit kan verwachten. Standaard
vermeldt InShared in het e-mailformulier wanneer
de bezoeker reactie krijgt op zijn of haar mail. Meer
informatie is te vinden op www.keurmerkverzekeraars.nl.
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Onze maatschappelijke
resultaten
Wij richten ons op een duurzame toekomst voor onze klanten, de samenleving en onze
onderneming. Dat gaat verder dan het aanbieden van financiële diensten. Vanuit de
traditie van coöperaties, ziekenfondsen, werkgevers en werknemers zijn wij van oudsher
gericht op maatschappelijke waarde. Dat belang is groter dan ooit. De maatschappij
verandert volop. Nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, de zorg en de wereld
om ons heen vragen om nieuwe oplossingen die onze klanten verder helpen en de
samenleving versterken. Wij zien het als onze opdracht om een bijdrage aan te leveren
aan een gezonder, veiliger en toekomstbestendigere samenleving. Juist met het oog op
nieuwe en toekomstige generaties. Daarom heeft Achmea in haar strategie uitdrukkelijk
doelstellingen geformuleerd vanuit een maatschappelijk perspectief. Wij willen dat onze
producten en diensten een aantoonbare maatschappelijke waarde hebben. De onderlinge
solidariteit die onze klanten belangrijk vinden is in dit proces een belangrijke toetssteen.

KPI
Transparantiebenchmark
Economische Zaken

DOEL 2015

STATUS 2015

DOEL 2016

Top 20

22 ste plaats

Top 20

In bovenstaand KPI-overzicht zijn t.o.v. vorig jaar de KPI’s van de Eerlijke Verzekeringswijzer en de
benchmarks van de VBDO en het Reputation Institute niet opgenomen. Voor de Eerlijke Verzekeringswijzer
heeft in 2015 geen praktijkonderzoek plaatsgevonden binnen de doelstelling. De doelstelling en resultaten
van de VBDO en het Reputation Institute worden op de volgende pagina’s behandeld.
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ONZE PROPOSITIES HEBBEN EEN AANTOONBARE
MAATSCHAPPELIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE
Wij zijn in gesprek met onze stakeholders en denken
samen na over oplossingen. Dit doen we om inzicht
te krijgen in maatschappelijke vraagstukken die
samenhangen met nieuwe ontwikkelingen en
risico’s. Zo leggen we de basis voor het creëren van
maatschappelijke waarde met onze proposities. In 2012
hebben we de duurzaamheidprincipes voor verzekeren
van de Verenigde Naties ondertekend, de Principles
for Sustainable Insurance (PSI). Daarmee geven we aan
dat we verantwoording willen afleggen over de manier
waarop we invulling geven aan een duurzame toekomst
voor onze klanten en de samenleving (lees in bijlage G
hoe Achmea dit doet).
Met het formuleren van de PSI hebben verzekeraars
samen met de VN de essentie en de relevantie van
verzekeren opnieuw onder de aandacht gebracht.
Verzekeren gaat bij uitstek over duurzaamheid. Heel
concreet gaat het erover of je door kunt gaan met je
leven of bedrijf als je wordt getroffen door ziekte of
schade. Solidariteit is daarvan het fundament: het
met elkaar delen van risico’s die je niet alleen kunt
dragen. Als risicomanagers en risicodragers hebben
verzekeraars hun invloed gebruikt om het leven veiliger
en meer toekomstbestendig te maken. Door risico’s af
te dekken, maar ook door het voorkomen van risico’s.
Omdat de wereld verandert, veranderen ook de risico’s.
De opwarming van de aarde, de omschakeling naar
duurzame energie, grondstoffenschaarste, armoede,
voedselonzekerheid, vergrijzing en toegankelijke goede
gezondheidszorg zijn vraagstukken waar de PSI aandacht
voor vragen. Verzekeraars kunnen vanuit hun kennis en
kunde over risico’s een belangrijke bijdrage leveren, ook
in Nederland.
Productvernieuwing vanuit maatschappelijk perspectief –
duurzaam verzekeren – biedt nieuwe kansen. Producten

en diensten die resultaat voor Achmea’s klanten,
medewerkers, (business) partners en aandeelhouders
opleveren en resultaat voor de samenleving als geheel.
Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan een
toekomstbestendige, gezonde en veilige samenleving
waarin mensen (financieel) zelfredzaam zijn. We blijven
binnen al onze divisies zoeken naar mogelijkheden om
onze dienstverlening te laten aansluiten op (nieuwe)
maatschappelijke behoeftes.

Toekomstbestendige oudedagsvoerzieningen
In de huidige pensioenwereld wordt weleens vergeten
waar pensioen over gaat: het kunnen genieten van
een onbezorgde oude dag. We willen dat bewustzijn
vergroten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de
houdbaarheid van onze oudedagsvoorziening.
Het besef leeft breed dat de huidige generatie
pensioenoplossingen niet meer voldoet aan de wensen
en eisen van deze tijd. We zien dan ook een groeiende
behoefte aan andere oplossingen. Achmea neemt graag het
voortouw om pensioenen toekomstbestendig te maken.
Om zo een onbezorgde oude dag mogelijk te maken voor
iedereen. Dat is wat we willen bereiken met de oprichting
van het Centraal Beheer APF. We bundelen hier de krachten
van pensioenfondsen, werkgevers en werknemers.

OPRICHTING CENTRAAL BEHEER ALGEMEEN
PENSIOENFONDS
Eind 2015 is het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF) opgericht. Het vergunningstraject
hiervoor is nog lopende. Het Centraal Beheer APF
wil het gezamenlijk vermogen verstandig en slim
beheren door innovaties door te voeren. Zoals
beleggen na de pensioendatum, het combineren van
premie- en uitkeringsovereenkomsten en het online
aanbieden van één totaaloverzicht. Het Centraal
Beheer APF wordt een transparant, digitaal en
coöperatief pensioenfonds. Transparantie wordt
geboden door volledig inzicht te geven in uitvoeringskosten, vermogensbeheer en governance. Nieuwe
digitaliseringstechnieken geven zowel werkgevers
als werknemers 24 uur per dag online inzicht. Met
een persoonlijke omgeving, app en digitale kluis zal
iedereen zijn of haar pensioen eenvoudig kunnen
beheren. Hiermee brengt het Centraal Beheer APF
het pensioen dichterbij de deelnemer. Het coöperatief
karakter uit zich door binnen de kringen risico’s én
resultaat te delen. Het Centraal Beheer APF verwelkomt
pensioenfondsen, werkgevers en werknemers. Lees er
meer over op: www.centraalbeheerapf.nl.

Bijdragen aan een gezonde samenleving
Als zorgverzekeraar nemen we ook onze
verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving.
Bijvoorbeeld door onze verzekerden niet alleen te
ondersteunen in het financieren en regelen van zorg,
maar ook in het versterken van hun eigen gezondheid en
vitaliteit. Wij vinden het belangrijk dat mensen zo gezond
mogelijk zijn en blijven. Daarom staat Zilveren Kruis haar
klanten met raad en daad terzijde om gezond te leven.
Hiermee investeren we in de kwaliteit van leven van onze
verzekerden, maar houden we ook de zorg betaalbaar en
voor iedereen toegankelijk.

ZILVEREN KRUIS HELPT WERKGEVERS EN
WERKNEMERS MET GEZOND ONDERNEMEN
Van de 3,5 miljoen klanten van Zilveren Kruis is meer
dan twee derde collectief verzekerd zoals via de
werkgever. Zilveren Kruis werkt met haar zakelijke
klanten aan gezond ondernemen. Dit stimuleert
werknemers om zelf gezonder te leven. Het is niet
alleen voor werknemers waardevol om zich gezond
en vitaal te voelen. Het verhoogt ook de productiviteit
en vermindert de zorgkosten.
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Veiligheid vergroten door inzicht in risico’s
Door de vele gegevens die wij hebben over de schades
van onze klanten, weten wij veel over de risico’s die
zij lopen. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid,
autorijden, schade aan bedrijven en woningen, inbraak
en diefstal. Met dat inzicht kunnen wij onze klanten
helpen met die risico’s om te gaan of om ze te voorkomen.
Bijvoorbeeld op het gebied van schade door wateroverlast
kunnen onze data helpen om inzicht te geven in de juiste
maatregelen om die overlast (deels) te voorkomen.
Zo werkt Achmea samen met de Amsterdamse
rioolbeheerder Waternet. Juist de combinatie van
datasets levert inzichten die wij beide niet hadden en
ons in staat stelt de plekken in Amsterdam waar de
bewoners het meeste last hebben van wateroverlast

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN IN
KLIMAATDEBAT
Extreme weersomstandigheden nemen toe. Via onze
opstalverzekeringen, verwachten we een toename van
claims van onze klanten door het veranderend klimaat.
Uitgaande van klimaatscenario’s van het KNMI tot 2050
loopt de schade per intense regenbui bij opstal-verzekeringen naar verwachting met 6 tot 22 % op.
Om zelf verantwoordelijkheid te nemen compenseert
Achmea al sinds 2011 jaarlijks haar CO2-uitstoot. In
2015 zijn daarnaast de eerste aanpassingen doorgevoerd in ons beleggingsbeleid: Achmea gaat meer
investeren in Green bonds en er is een inventarisatie
geweest van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille voor rekening en risico van Achmea. Deze
inventarisatie is gevolgd door een verschuiving van
koolstofintensieve aandelen naar koolstofarmere
aandelen en heeft direct geresulteerd in een reductie
van de CO2-voetafdruk van circa 10% van Achmea’s
aandelenportefeuille.

SLIMMER RIJDEN DOOR DATA TE DELEN?
De volgende vraag is gesteld aan de klanten van
FBTO. Stel dat je je kunt aanmelden voor een proef.
Met deze proef verzamelt FBTO informatie over
rijgedrag van haar verzekerden. Daardoor kunnen
we zien waar de risico’s op de weg zijn. Zoals een
gevaarlijk kruispunt, een krappe parkeergarage of
een onoverzichtelijke rotonde. Daar geven wij jou dan
een melding van. Met de informatie over rijgedrag
kunnen we elkaar dus helpen schades te voorkomen.
Op die manier heb je minder kans op schade, verhoog
je de veiligheid en heb je minder gedoe. Hierdoor gaan
de kosten van schades naar beneden. En kunnen we
de premie verlagen. Op Onderling.nl zijn de reacties
te lezen.

na extreme neerslag inzichtelijk te maken. Door dat
inzicht kunnen zowel Waternet en Achmea werken aan
effectieve maatregelen om de overlast daar waar mogelijk te
voorkomen of verminderen. Daardoor hebben de bewoners
van de gemeente – en dus ook onze klanten – minder
schade in de toekomst. Door het veranderend klimaat zullen
juist dit soort publiek-private initiatieven in toenemende
mate van nut kunnen zijn om overheden en verzekeraar
inzicht te bieden in de effecten en het treffen van de juiste
maatregelen.
Ook onze particuliere klanten proberen we bewust te
maken van de risico’s die zij lopen. Sommige risico’s kunnen
zij misschien zelf dragen. Wij adviseren alleen dat te
verzekeren dat er echt toe doet. Om onze klanten hierbij
te helpen wordt inzichtelijk gemaakt hoe om te gaan met
verschillende risico’s. Bijvoorbeeld met RisicoInKaart van
Interpolis. Dit is de kaart van Nederland waarop risico’s
zoals inbraken en diefstallen van auto’s en bromfietsen per
postcodegebied staan. Daarnaast wordt handige informatie
en inzichten over risico’s gegeven.

Met de tool RisiGo van Interpolis en Rabobank geven wij
onze zakelijke klanten inzicht in hun risico’s, zodat zij zelf een
keuze kunnen maken welke risico’s zij willen verzekeren en
welke op een andere manier kunnen worden aangepakt.
Bijvoorbeeld door te sparen of te lenen.

Toegevoegde waarde vaststellen
Verzekeren is een belangrijke activiteit voor een
samenleving, maar de maatschappelijke toegevoegde
waarde van ons productportfolio is niet eenvoudig te
kwantificeren. We zijn op zoek naar mogelijkheden om
die toegevoegde waarde te kunnen meten, maar hebben
nog geen betrouwbare methodologie gevonden. Tot
die tijd bepalen we onze toegevoegde waarde voor de
maatschappij aan de hand van onafhankelijke onderzoeken
uitgevoerd door de overheid, maatschappelijke partijen
en wetenschappelijke instituten op het gebied van
transparantie en beleggen. Zo is de Transparantiebenchmark
van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek
naar de kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij
Nederlandse ondernemingen. We hebben in 2015 meer
punten gescoord, maar omdat de overige koplopers
dat ook deden, eindigden we op de 22ste plaats. Voor
2016 hebben we de ambitie weer in de top-20 te staan.
De benchmark van de Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling evalueert onze prestaties op het
gebied van beleggen. Achmea heeft op deze benchmark
de 4de plaats weten te behouden. Ook in 2016 ambiëren
wij een top-5 positie. De Eerlijke Verzekeringswijzer
beoordeelt eveneens het beleggingsbeleid. Voor de
praktijkonderzoeken gericht op de thema’s mensenrechten,
arbeidsrechten, klimaatverandering, gezondheid en natuur
wil Achmea minstens een 7 scoren. In 2015 waren er geen
praktijkonderzoeken gericht op deze thema’s. Achmea
heeft voor 2015 een 21ste plaats behaald op de jaarlijkse
reputatiebenchmark van het Reputation Institute in
Nederland (18de in 2014). Omdat deze benchmark ook een
belangrijke toets is voor duurzaamheidsprestaties vinden wij
een hoge positie op deze benchmark belangrijk. Achmea wil
in 2016 graag wederom bij de beste 20 horen.
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WIJ FACILITEREN DE DOOR ONZE KLANTEN GEWENSTE
ONDERLINGE SOLIDARITEIT
Als verzekeraar verzekeren we niet alleen, we vinden
het ook belangrijk om te investeren in de maatschappij.
Solidariteit is voor ons de basis in de keuzes die we
maken. Wij geloven dat je samen verder komt dan alleen.
Daarom zoeken we, stimuleren we en ondersteunen we
(nieuwe) vormen van solidariteit.

Nieuwe vormen van solidariteit
In de maatschappij ontstaan nieuwe manieren
van solidariteit. Burgers, bedrijven en overheden
vinden elkaar om zich in te zetten voor nieuwe
samenwerkingsverbanden. Wij willen dit soort
initiatieven waarvan de maatschappelijke impact
groot is, ondersteunen. Zo zien we als verzekeraar dat
ontwikkelingen als het ‘nieuwe delen’ kansen bieden,

VERZEKERD JE WONING DELEN
Centraal Beheer juicht de deeleconomie toe. Met
producten, oplossingen, kennis en onze deskundigheid
proberen we daar een bijdrage aan te leveren. Op die
manier maken we delen zo veilig en vertrouwd mogelijk.
Particuliere woningverhuur komt steeds vaker voor en
wij denken dat het alleen maar meer wordt. In Nederland
worden op dit moment bijna 20.000 woningen of ruimtes
gedeeld via verhuurplatform Airbnb. Vaak gaat het om
een korte periode, bijvoorbeeld aan toeristen. Omdat
mensen met een huis graag een extraatje willen verdienen. Omdat het leuk is om andere mensen te ontmoeten.
Of omdat het veilig voelt dat je huis bewoond is terwijl je
zelf op vakantie bent. Bij Centraal Beheer ben je hiervoor
aan het goede adres: woningverhuur is vanaf september 2015 standaard meeverzekerd in de woningverzekering. Lees er meer over op www.centraalbeheer.nl.

maar ook nieuwe onzekerheden, risicovraagstukken
en behoeften met zich mee brengt. We spelen daar
op in door te bedenken hoe we onze klanten beter
kunnen helpen met deze ontwikkelingen. Delen van
spullen is ‘hot’. Meer dan een half miljoen Nederlandse
huishoudens is al actief binnen de deeleconomie. De
verwachting is dat dit aantal verder oploopt. Als fan van
de deeleconomie helpt Centraal Beheer een handje om
delen zo veilig en vertrouwd mogelijk te maken. Daarom
is Centraal Beheer verzekeraar van de autodeelplatforms
SnappCar en MyWheels. Daarom ontwikkelden we met
Peerby een verzekering voor het delen van spullen.
En vanaf 2015 maken we ook het delen van woningen
een stuk makkelijker. Naast het samen delen van
gebruiksartikelen gaat de deeleconomie ook over het
samen delen van het leven en de zorg voor elkaar. Zo
helpt Zilveren Kruis groepen als Unie KBO, thuiszorgleden
en gepensioneerden in gezamenlijke activiteiten die
mensen helpen bij het langer en gezonder thuis wonen.

gezondheidszorg en voedselproductie mogelijk. Dit
draagt bij aan een stabielere groei en ontwikkeling van
lokale economieën.

Coöperatief microverzekeren

Investeringen in de maatschappij

In Nederland is het normaal dat je verzekerd bent bij
tegenslag. In ontwikkelingslanden is dat echter verre
van vanzelfsprekend. Om de economische en fysieke
weerbaarheid van de allerarmsten te vergroten, is
Achmea actief met ‘microverzekeren’. Medewerkers van
Achmea dragen hier actief aan bij door als vrijwilliger
hun kennis over financiële zekerheid aan te bieden. Lees
meer over de verschillende microverzekeringsprojecten
op www.achmea.nl.

De Achmea Foundation en Stichting Achmea Slachtoffer
en Samenleving richten zich op versterking van de
weerbaarheid van kwetsbare groepen in de samenleving.
Zilveren Kruis en het Health Insurance Fund werken
samen aan het Global Health Membership om toegang
tot medische zorg mogelijk te maken voor mensen met
een klein inkomen in Afrika. Daarnaast richten drie
stichtingen, die medegefinancierd worden door Achmea,
zich op het verbeteren van de zorg en gezondheid in
Nederland en de regio’s waar we van oudsher een
belangrijke rol vervullen: Stichting Gezondheidszorg
Spaarneland, Stichting Theia en Stichting Achmea
Gezondheidszorg. Meer informatie over deze drie
stichtingen is te vinden op www.achmea.nl.

Achmea onderzoekt of zij kan bijdragen aan de verdere
ontwikkeling van coöperatieve structuren in OostAfrika en Azië. Door gezamenlijk op te trekken met de
Rabobank Foundation streven we naar een integrale
aanpak van sparen, lenen en verzekeren. Door samen
te werken met onder andere Wageningen University
& Research centre en ontwikkelingsorganisaties als
PharmAccess en HealthNet TPO maken we een betere

Vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken
initiatieven
Een groot aantal medewerkers van Achmea is actief als
vrijwilliger voor tal van maatschappelijke activiteiten.
Als maatschappelijk betrokken onderneming stimuleert
Achmea deze activiteiten onder meer door het verdubbelen
van het aantal dagen dat in eigen tijd besteed wordt, tot
een maximum van vier extra vrije dagen. Daarnaast stelt
de Achmea Foundation jaarlijks €100.000,- beschikbaar
om twintig vrijwilligersorganisaties waar medewerkers
aan bijdragen, financieel te steunen. Daarnaast leveren
we een actieve bijdrage aan het ondersteunen en
organiseren van maatschappelijke projecten. Lees op
www.achmea.nl hoe wij investeren in de samenleving
door sponsoring.
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Onze medewerkers
De veranderingen in onze omgeving vereisen dat medewerkers mee veranderen. Dit
betekent: klaar staan om door klantgerichtheid, vakmanschap en continu verbeteren
bij te dragen aan onze ambitie om de meest vertrouwde verzekeraar te worden. Helaas
is het terugbrengen van een groot aantal arbeidsplaatsen onvermijdelijk binnen ons
veranderprogramma. Daarbij is duurzame inzetbaarheid van strategisch belang. Het is
ieders verantwoordelijkheid om vooruit te kijken en bedacht te zijn op veranderingen in
kennis, competenties en capaciteit.

KPI
Medewerkerbetrokkenheid*

DOEL 2015

STATUS 2015

DOEL 2016

≥ 71%

75%

-

* Deze informatie heeft betrekking op de Nederlandse activiteiten van Achmea, exclusief derdenbedrijven.
In bovenstaand KPI-overzicht zijn t.o.v. vorig jaar minder MBO-gerelateerde KPI’s opgenomen. De resultaten
van het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek worden op de volgende pagina’s en in bijlage D behandeld.

“Technologie biedt altijd kansen als je er
goed in bent. Achmea is daar nu volop
mee bezig.”
Florian Faas is vicevoorzitter van de
Centrale Ondernemingsraad van Achmea
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Aantal medewerkers op 31 december 2015 per type contract

5.356

1.032
Tijdelijk contract

11.568

15.892
Vast contract

Deeltijd
Voltijd

MEDEWERKERS EXCELLEREN IN KLANTGERICHTHEID,
VAKMANSCHAP EN CONTINU VERBETEREN
We werken aan klantgedrevenheid, klantgerichtheid en
aan vergroting van het vakmanschap en persoonlijke
vaardigheden, zodat we onze klanten steeds beter kunnen
bedienen. Het centraal stellen van het belang van de klant
is een belangrijk thema in onze opleidingen. Voorbeelden
hiervan zijn opleidingen op het gebied van de Wet
financieel toezicht (Wft) en heldere communicatie naar
onze klanten.
Achmea investeert met interne en externe opleidingen
in het vakmanschap van haar medewerkers. In 2015
ging 2,95% van de Nederlandse loonsom naar externe
opleidingskosten (2,8 % in 2014). Als onderdeel van
onze visie op duurzame inzetbaarheid richt Achmea
het ontwikkelingsbeleid voor medewerkers op
functiegerichte opleidingen. Daarnaast richt Achmea zich
ook op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en
het verwerven en behouden van een sterke positie op de
interne en externe arbeidsmarkt.

Op deze pagina’s en in bijlage D is meer informatie over onze
medewerkers te vinden. In het remuneratierapport over 2015 wordt
gedetailleerd ingegaan op het beloningsbeleid van Achmea.
Het remuneratierapport wordt op www.achmea.nl gepubliceerd.

Achmea biedt medewerkers tal van interne
ontwikkelingsmogelijkheden. Er is een Management
Development programma dat toekomstige managers
voorbereidt op managementposities. In Specialist
Development programma’s komt de ontwikkeling van
specialisten aan bod: zij werken multidisciplinair samen aan
uitdagende Achmea-thema’s. Met opleidingen, workshops,
bijeenkomsten en seminars vergroot en verdiept Achmea
het inhoudelijk vakmanschap van medewerkers, met
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
We vinden het belangrijk om onszelf continu te verbeteren
in alles wat we doen. We hebben hiervoor een werkwijze
die gebaseerd is op Lean, een managementfilosofie die
klantwaarde centraal stelt. Wij noemen dit SENS, een
acroniem voor Samen Effectief Naar Succes. Een werkwijze
waarbij alle medewerkers meedenken over verbeteringen
en iedereen nieuwe ideeën kan geven. Het doel van SENS
is het tegengaan van verspilling in werkprocessen, in ons
handelen en onze manier van denken. Zo werken we aan
een meer klantgedreven organisatie, een betere bediening
van onze klanten en hopen we ook in de toekomst een
financieel gezond bedrijf te blijven.
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LEIDINGGEVENDEN STUREN OP DE VERTALING EN
REALISATIE VAN DE STRATEGIE
Achmea wil weten wat er onder haar medewerkers
leeft. Daarom houdt Achmea elk jaar in september in
Nederland een Medewerker Betrokkenheid Onderzoek
(MBO). Op basis van de uitkomsten worden er
speerpunten vastgesteld. Hiermee gaan leidinggevenden
en hun teams aan de slag. Over 2015 is de respons
opnieuw hoog met 89% (+3% t.o.v. 2014). Daardoor geeft
het MBO een betrouwbaar beeld. Het MBO geeft houvast
in het beoordelen of we op koers liggen richting meest
vertrouwde verzekeraar. In 2015 zijn bijna alle resultaten
gestegen. Het meest opvallend is de score bij ‘Achmea
is goed op weg de meest vertrouwde verzekeraar te
worden’. Deze stijgt met 10 procentpunt na een daling in
de afgelopen 3 jaar.
De MBO resultaten van 2015 zijn een mooi resultaat.
Het bedrijf is volop in verandering. Dit betekent onder
meer baanverlies voor collega’s en onzekerheid over
de inhoud en toekomst van het werk. Ook doen we
een groot beroep op het aanpassend vermogen van
de medewerkers. Ondanks deze veranderingen blijven
we op ‘klantbelang’ gelijk, stijgen we op ‘leiderschap’
met 3%-punt naar 85% en op ‘normbesef’ met 1%-punt
naar 81%.Op ‘waarmaken’ zien we een lichte stijging.
‘Aantrekkelijk werkgeverschap’ komt uit op 81%. Dit is
2%-punt hoger dan in 2014.

Achmea wil ook expliciet ‘waarde toevoegen’ aan haar
medewerkers. Dit is namelijk van invloed op hoe goed
onze klanten worden bediend. Daarom heeft Achmea
met de Universiteit Utrecht de ‘Indicator Medewerker’
ontwikkeld. Deze indicator wordt ook via het MBO
gemeten en geeft inzicht in aspecten die direct in het
belang zijn van medewerkers. Het gemiddelde van deze
indicator is 79%; een stijging van 1%-punt t.o.v. 2014.
Meer cijfers zijn te vinden in bijlage D.
Onze leidinggevenden zijn essentieel in het realiseren
van onze strategie. Zij zijn voor medewerkers het eerste

aanspreekpunt en maken de strategie concreet en
brengen deze dichtbij. Binnen Achmea is er veel aandacht
voor leidinggeven. Nieuwe leidinggevenden nemen deel
aan een introductieprogramma waarin zij kennismaken
met het leiderschapsmodel van Achmea en de visie van
Achmea op werkgeverschap. Een ander belangrijk thema
dat ter sprake komt is duurzame inzetbaarheid en hoe dit
te stimuleren bij medewerkers. Voor alle leidinggevenden
zijn er regelmatig bijeenkomsten en trainingen om hen te
informeren over belangrijke onderwerpen. Periodiek zijn er
speciale bijeenkomsten waarin leidinggevenden overleggen
met de Raad van Bestuur over de strategie en identiteit.

Gemiddelde Indicator Medewerker (in % en het verschil t.o.v. 2014)*

79

Gemiddelde Indicator Medewerker

+1%

Werktevredenheid

80

+1%

Vitaliteit & Gezondheid

80

+1%
90 +1%

Relaties met collega’s en leidinggevenden
Loopbaan & Promotiemogelijkheden
Leren & Ontwikkelen

70
74

+1%
+2%

* Deze informatie heeft betrekking op de Nederlandse activiteiten van Achmea, exclusief derdenbedrijven
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INZETBAARHEID IS IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID
Een centraal thema in het werkgeverschap van Achmea
is de professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
van medewerkers. Achmea stimuleert en faciliteert
medewerkers in hun ontwikkelproces, waardoor zij
wendbaar en waardevol zijn én blijven. Achmea kijkt
ook naar functies in de organisatie die mogelijk in de
toekomst vervallen. Achmea begeleidt de medewerkers
in deze functies preventief in hun ontwikkeling. Dit
versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en draagt bij
aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
De reorganisatie had ook in 2015 gevolgen voor een
deel van onze collega´s. Achmea gaat met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid om met deze medewerkers. Het
Achmea Transfer Centrum (ATC) ondersteunt boventallige
medewerkers bij het vinden van een andere, passende
functie buiten of binnen Achmea. Medewerkers kunnen
boventallig worden verklaard door een reorganisatie of bij
verhuizing van werkzaamheden naar een andere locatie.
Achmea probeert de kans op plaatsing te verhogen door
bij voorkeur externe medewerkers te laten uitstromen
en indien mogelijk tijdelijke contracten niet te verlengen.
Herplaatsingskandidaten hebben voorrang op interne
vacatures. Het ATC kan niet alle boventallige medewerkers
intern herplaatsen. In het afgelopen jaar lag de focus
vooral op externe herplaatsing.

In 2015 heeft Achmea gewerkt met het nieuwe Sociaal
Plan. Dit plan begeleidt medewerkers die door een
reorganisatie boventallig zijn geworden van werknaar-werk. Het plan richt zich ook op medewerkers
in functies die mogelijk in de toekomst vervallen.
Preventieve mobiliteit krijgt meer nadruk. Dit past
bij de uitgangspunten van duurzame inzetbaarheid.
Medewerkers in functies die mogelijk in de toekomst
vervallen, kunnen rekenen op tal van voorzieningen die
hen helpen met loopbaanoriëntatie en mobiliteitsvragen.

Kennis en ervaring behouden met Zilverpool
De Zilverpool is in januari 2010 opgezet voor boventallige
medewerkers van 57,5 jaar en ouder voor wie het Sociaal
Plan van toepassing is. Achmea zoekt samen met deze
medewerkers actief naar mogelijkheden voor tijdelijk
werk. Zo blijven kwaliteiten en ervaring behouden op
verschillende plaatsen. Wanneer deze medewerkers
geplaatst worden op een opdracht, ontvangen zij 100% van
hun salaris. Is er onverhoopt tijdelijk geen werk, dan kunnen
zij terugvallen op het vangnet en ontvangen zij 75% van hun
salaris. Bij tijdelijk werk of vacatures hebben zij voorrang op
uitzendkrachten en externen. Door de Zilverpool behoudt
Achmea mensen met kennis en ervaring en bespaart zij
kosten op externe uitzendkrachten, consultants en overige
gedetacheerden. Eind 2015 waren er 106 medewerkers
verbonden aan de Zilverpool.

In 2015 zijn er 711 medewerkers het ATC ingestroomd.
Het ATC wist 27,5% van de medewerkers die het ATC zijn
uitgestroomd te herplaatsen. Gemiddeld waren er 75
boventallige medewerkers van het ATC tijdelijk aan het
werk (174 in 2014). Het percentage externe plaatsingen
was in 2015 13% (13% in 2014).
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Onze partners
We verkopen onze verzekeringen direct aan klanten, maar ook via verschillende
distributiepartners. De belangrijkste zijn banken en intermediairs. Met Rabobank
heeft Achmea een nauwe samenwerking. Achmea streeft ernaar om de distributie van
verzekeringen via Interpolis succesvoller te maken voor de Rabobank, als onderdeel
van het totale productenpakket. We investeren in een nog nauwere commerciële
samenwerking. We zetten daarbij de kennis, kunde en technologie van Achmea in om
deze ambitie te ondersteunen.

KPI
Tevredenheid Rabobank

DOEL 2015

STATUS 2015

DOEL 2016

7,8

8,0

7,8

“Er is niet altijd een verzekeringsoplossing
nodig. Achmea kan breder kijken. Denk aan
advies en risico’s bespreekbaar maken.”
Roger van der Linden is
vicevoorzitter van Adfiz
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WIJ MAKEN VERZEKEREN VOOR DE RABOBANK
SUCCESVOL
Met Rabobank heeft Achmea een nauwe samenwerking.
Via het merk Interpolis is Achmea dé huisleverancier van
Rabobank op het gebied van risico’s afdekken voor klanten.
De samenwerking met Rabobank heeft er toe geleid
dat Achmea marktleider is in de particuliere en
zakelijke schadeverzekeringsmarkt. Achmea neemt ook
sterke posities in binnen de individuele inkomens- en
overlijdensrisicoverzekeringsmarkten. De all finance
bediening door Rabobank en de service van Interpolis
rond het moment van schade hebben geleid tot een
hoge klanttevredenheid. De loyaliteit van de particuliere
Interpolisklanten behoort zelfs tot de hoogste in de markt.

De komende jaren worden ook de proposities voor
de particuliere en bedrijvenklanten van Rabobank
vernieuwd. Voor kleinzakelijke klanten is deze al gereed
onder de noemer Zeker van je Zaak van Interpolis. In
april 2016 volgt voor 1,3 miljoen particuliere klanten de
nieuwe Alles in één Polis. In 2015 is het woonproduct
van de nieuwe Alles in één Polis al vernieuwd en zijn
bijna 1 miljoen polissen succesvol geconverteerd. Voor
MKB-relaties van Rabobank wordt nu in 2016 de nieuwe
propositie Zeker In Bedrijf geïntroduceerd.
In alle proposities voor Rabobank staan risicoadvies,
preventie en heldere verzekeringsoplossingen centraal.

Om in de toekomst succesvol te zijn hebben Rabobank
en Interpolis nieuwe klantbedieningsroutes ontwikkeld
voor zelfbediening en advies. Bij zelfbediening staan
online, mobiel en telefonie centraal, zodat klanten hun
verzekeringszaken altijd gemakkelijk kunnen regelen.
De adviesroute is vooral bedoeld voor zakelijke klanten.
Hierbij kiezen we voor een all finance bediening waarbij
risico’s afdekken altijd aan bod komt. De adviespropositie
RisiGo wordt hiervoor ingezet. Zo besteden we vooral
aandacht aan het inventariseren en – via preventie –
verminderen van risico’s. Naast het verbeteren van de
dienstverlening zetten Rabobank en Achmea in op een
substantiële kostenverlaging van de bankverzekeraarsketen.
Dat is noodzakelijk om klanten goed geprijsde producten
te kunnen bieden. Deze kostenverlaging is ook nodig
om voor Rabobank een structureel gezond resultaat op
de verkoop van verzekeringen te behalen. Hierbij wordt
ook de keten zo zuiver en effectief mogelijk ingericht.
Kern hierbij is dat Rabobank zich richt op advies en
verkoop, en dat Interpolis/Achmea in alle opzichten de
verzekeraarsfunctie invult.
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WIJ ZIJN SUCCESVOL IN HET REALISEREN VAN
GESELECTEERDE (DISTRIBUTIE) PARTNERSHIPS

verder willen verbeteren, biedt Voorzie ondersteuning op
specifieke thema’s.

Veel verzekeringen van Achmea worden via verschillende
merken aangeboden via intermediairs. Dat kunnen
adviseurs zijn, internetsites op basis van ‘execution
only’ of een combinatie van beide. De belangrijkste
distributiepartners voor Achmea zijn de samenwerkende
intermediairs van Centraal Beheer, Zilveren Kruis en
Avéro Achmea, vergelijkingssite Independer, partners in
de deeleconomie en detailhandelsorganisatie Hema.

Daarbij zien we de komende tijd drie belangrijke
onderwerpen op de agenda staan. De rol van de
financieel adviseur draait steeds meer om advies en
risicomanagement. De invloed van technologische
ontwikkelingen op de intermediaire markt, en het
meekrijgen van de interne organisatie, want morgen vraagt
om een andere manier van werken dan gisteren. Meer
informatie is te vinden op www.dewaardevanadvies.nl en
www.averoachmea.nl.

Partners van Centraal Beheer, Zilveren Kruis en
Avéro Achmea
Klanten moeten blindelings kunnen vertrouwen op de
deskundigheid, onafhankelijkheid en goede service van
hun adviseur. Daarom werken Centraal Beheer, Zilveren
Kruis en Avéro Achmea samen met een selecte groep
van onafhankelijke, ondernemende adviseurs. Samen
met hen ontwikkelen wij innovatieve oplossingen. Met
als doel: de klant krijgt een waardevol advies en krijgt de
verzekering die voor hem of haar het beste is.
We ondersteunen deze adviseurs op diverse vlakken.
Bijvoorbeeld door ze inzicht te geven in hun vakmanschap en hen te helpen dat verder te ontwikkelen. Zodat
zij hun klanten vandaag, morgen én overmorgen van
een waardevol advies kunnen voorzien, deze klanten
de waarde ervan inzien en daarvoor een redelijke
vergoeding willen betalen.
In 2015 deden Erasmus Universiteit Rotterdam en
Universiteit Twente, op initiatief van Avéro Achmea,
onderzoek naar de maatschappelijke en persoonlijke
ontwikkeling van het vakmanschap van financieel
adviseurs. Op basis van de uitkomsten is De Vakspiegel
ontwikkeld. Dit is een zelfbeoordeling voor financieel
adviseurs. Dit geeft adviseurs inzicht in hun eigen
vakmanschap en de mogelijkheid zichzelf te vergelijken
met de markt. Voor adviseurs die hun vakmanschap

Independer
Achmea wil meer inzicht krijgen in de wensen van
klanten. In 2011 zijn we daarom een strategische
samenwerking met vergelijkingssite Independer
aangegaan. Achmea wilde graag meer gevoel krijgen
bij de wensen van klanten en leren van de innovatieve
werkwijze van Independer. Tegelijkertijd wilde
Independer nieuwe diensten ontwikkelen, zoals het
vergelijken van ziekenhuizen. Om de verzekeringswereld
verder te veranderen, en zo consumenten te helpen
kiezen, wilde Independer ook meer samenwerken met
verzekeraars. Independer werkt samen met Achmea
maar ook met andere verzekeraars. Beide partijen
verwachten door de samenwerking de ontwikkeling
van klantgerichte producten en diensten te kunnen
versnellen. Independer blijft een zelfstandig bedrijf en de
positie als objectieve vergelijkingssite voor consumenten
blijft gegarandeerd. Onder meer doordat alle
verzekeraars gelijke kansen behouden in de vergelijkingen
door Independer. Lees meer op www.independer.nl.

aanbiedt. Klant worden, de polis aanpassen of een
adreswijziging doorgeven is zo ingericht dat klanten dat
zelf kunnen. Daardoor kan Hema de kosten laag houden
en voordelige verzekeringen aanbieden.

Partners in de deeleconomie
Centraal Beheer gelooft in de deeleconomie: nieuwe
vormen van delen zijn onderdeel van iets groters.
Namelijk dat mensen weer teruggaan naar ‘de roots’: met
meer persoonlijk contact. Dit vertaalt zich onder andere
in het op de markt brengen van verzekeringsoplossingen
voor partners in de deeleconomie zoals Peerby, Snappcar
en Mywheels. Onze missie is om vertrouwd delen voor
iedereen mogelijk te maken.

CENTRAAL BEHEER ONDERTEKENT GREEN DEAL
AUTODELEN
Green Deal Autodelen is in juni ondertekend door een
brede coalitie van 30 partijen. Als gezamenlijke ambitie
willen deze partijen autodelen laten groeien tot een
netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018. Hiermee wordt
de doelstelling over autodelen uit het SER-Energieakkoord met twee jaar vervroegd. Met dit initiatief willen
de partijen met elkaar de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart
brengen en aanpakken.
De Green Deal is een initiatief van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en wordt organisatorisch uitgevoerd door ShareNL.

Hema
Detailhandelsorganisatie Hema is de enige
branchevreemde aanbieder die een belangrijk
marktaandeel in de financiële dienstverlening heeft
opgebouwd. Sinds 2011 treedt Achmea via InShared
op als risicodrager van schadeverzekeringen die Hema
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Gemeenten als partners van Zilveren Kruis
Met de veranderingen van de Zorgverzekeringswet
(Zvw), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ligt er meer
verantwoordelijkheid op gebied van participatie en
zelfredzaamheid van burgers bij gemeenten. Gemeenten
en zorgverzekeraar zijn daardoor nog meer natuurlijke
bondgenoten geworden. Alleen in samenwerking kan de
kwaliteit van leven van met name ouderen verbeteren en
kunnen tegelijkertijd de noodzakelijke bezuinigingen op
gebied van zorg en verzorging gerealiseerd worden.
Zilveren Kruis werkt daarom graag samen met
gemeenten en de plaatselijke zorg- en hulpverleners.
In een aantal gemeenten is al een gezamenlijke
ontwikkelagenda bepaald. Voorbeelden hiervan
zijn Amsterdam en Utrecht. Zilveren Kruis doet hier
ervaring op die in de komende jaren nuttig is voor de
samenwerking met andere gemeenten.

Internationale partners
Achmea is aangesloten bij een aantal internationale
samenwerkingen waaronder die van onderlinge
en coöperatieve verzekeraars. De gedachte is dat
door internationale samenwerking verzekeraars de
uitdagingen beter aankunnen en hun maatschappelijke
rol nog beter kunnen vervullen.
Eurapco is een onafhankelijke alliantie van acht
onderlinge verzekeringsmaatschappijen (Achmea, Caser,
Covéa, Gothaer, Länsförsäkringar, LocalTapiola, Reale
Group en Swiss Mobiliar). De partners zijn actief in
18 landen in Europa en één op de tien Europeanen is
verzekerd via de partners van Eurapco. Met de komst per
1 januari 2016 van de Italiaanse verzekeraar Reale Group,
groeide Eurapco naar meer dan 40 miljoen klanten.
Het gezamenlijk GWP van de Eurapcopartners bedraagt
meer dan € 53 miljard en deze combinatie heeft ruim
66.000 medewerkers in dienst. Eurapco stimuleert de
onderlinge business en het delen van inspiratie, kennis,

benchmarks en best practices. Dit gebeurt via meer
dan 60 werkgroepen, waarin ook Achmea prominent
participeert. Hierdoor kunnen de Eurapcopartners
met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid op
een efficiënte en effectieve wijze inspelen op de snelle
veranderingen in de samenleving. Naast kennisverhoging
en -deling wordt er commercieel samengewerkt. Het
gaat daarbij om herverzekeringen, delen van grote risico’s
en in het bijzonder het verzekeren van windmolenparken.
Daarnaast wordt de gezamenlijke transportportefeuille,
inclusief vracht, kunst en logistiek gedeeld en zijn
er wederkerige afspraken gemaakt om elkaar te
vertegenwoordigen in meerdere Eurapco-thuismarkten
bij autoschade-afhandeling. Het verder stimuleren van de
onderlinge commerciële samenwerking staat hoog op de
agenda van Eurapco en haar partners. Meer informatie is
te vinden op www.eurapco.com.

en controle op hun wereldwijde risico’s voor pensioen-,
inkomen- en levensverzekeringen van hun werknemers.
Het partnership met Maxis is daarmee strategisch voor het
bedienen van de grootzakelijke markt. Nederland wordt
door Maxis als de tweede ‘thuismarkt’ gezien naast de VS
omdat in Nederland een oververtegenwoordiging is van
grote (internationale) multinationals. Meer informatie is te
vinden op www.maxis-gbn.com.

Garanti Bank is een toonaangevende bank in Turkije en
één van de grootste Turkse financiële dienstverleners.
Garanti biedt een breed scala van financiële diensten aan
12 miljoen klanten met meer dan 19.000 medewerkers.
Onze Turkse dochter Eureko Sigorta heeft een exclusieve
samenwerking voor schade- en zorgverzekeringen met
Garanti Bank. Eureko Sigorta is Turkije’s marktleider in
bancaire distributie door haar partnerschap met Garanti
Bank. Garanti Emeklilik is het onderdeel van Garanti
Bank dat zich bezighoudt met levensverzekeringen en
pensioenen. Achmea heeft een belang van 15% in
Garanti Emeklilik. Meer informatie is te vinden op
www.garanti.com.tr/en en www.eurekosigorta.com.tr/en-ie.
Het Maxis-netwerk is het Global Employee Benefits
Netwerk van AXA uit Frankrijk en Metlife uit Amerika.
Het is actief in 111 landen en Achmea is de exclusieve
Nederlandse partner. In toenemende mate gebruiken
multinationals internationale netwerken zoals Maxis om
hun wereldwijde werknemersverzekeringen te poolen
of onder te brengen in hun eigen captive constructie.
Hierdoor besparen ze kosten en hebben ze meer inzicht
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Onze processen
Procesverbetering is belangrijk voor de klanttevredenheid. We willen processen, producten en
systemen zo veel mogelijk standaardiseren om kosten te besparen. Standaardiseren leidt tot
schaalvoordeel. Dit leidt weer tot een concurrentievoordeel, ook door het optimaal inzetten
van technologie en informatie.

KPI

DOEL 2015

STATUS 2015

DOEL 2016

Aantal zorgklanten van Zilveren Kruis en Avéro Achmea
dat voor digitale communicatie kiest
2 miljoen

1,9 miljoen

2,2 miljoen

Deel van online verkochte particuliere schadeverzekeringen van Interpolis
30%

28%

35%

In bovenstaand KPI-overzicht zijn t.o.v. vorig jaar de KPI’s van de energiebesparing en digitalisering
van Centraal Beheer niet opgenomen. Centraal Beheer kende voor 2015 geen doelstelling en
daarom komen we hier niet op terug. De doelstelling en resultaten omtrent energiebesparing
worden in bijlage E behandeld.
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WIJ ZETTEN TECHNOLOGIE EN INFORMATIE IN ALS
ONDERSCHEIDENDE FACTOREN
Particuliere en zakelijke klanten willen steeds meer
digitaal zaken doen. Zij willen direct, online en realtime hun zaken regelen en inzicht hebben in hun
verzekeringen, betalingen, claims en declaraties. Zij
verwachten van ons een persoonlijke en proactieve
service. De inzichten uit klantinteracties en transacties
gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren.
Onze digitale strategie richt zich op het beter bedienen
en meer toegevoegde waarde bieden aan onze
klanten. Ons digitaliseringsprogramma ondersteunt de
merken in het realiseren van deze digitale ambities.
Digitale principes en het denken vanuit de klant
(‘customer journey’) zijn leidend voor een excellente en
onderscheidende omni-channel klantbediening. Hiermee
kunnen we onze Net Promotor Scores verhogen en onze
operationele kosten verlagen. We behandelen onze
digitale principes verderop in dit hoofdstuk.
De bestaande bedieningskanalen blijven bestaan en
moeten naadloos aansluiten om klanten via alle kanalen
dezelfde dienstverlening, processen en producten te
bieden. Door onze aanwezigheid op internet te vergroten
spelen onze merken in op de kansen die digitalisering
met zich meebrengt. Achmea was met Interpolis een van
de eerste verzekeraars met een online tool waarmee de
consument kan controleren of hij nog goed verzekerd is.
Zo helpen we klanten om zelf verantwoordelijkheid te
nemen bij het actueel houden van hun verzekeringen.
Ook kunnen klanten zo bewust kiezen voor wat ze wel of
niet verzekeren.
Zilveren Kruis en Avéro Achmea hebben in 2015 ingezet
op groei in digitalisering. Begin 2015 kozen 1,4 miljoen
verzekerden voor communicatie in een digitale vorm.
Eind 2015 is dit al gestegen tot 1,9 miljoen. Voor FBTO
en InShared is de mate van digitalisering al zeer hoog.

Ook voor de andere merken wordt geïnvesteerd in
digitalisering. De investering in digitalisering zal ook
leiden tot daling van het papiergebruik.
Minder printen voor kantoorgebruik komt ook
door een nieuwe werkwijze: printjes rollen niet
meer automatisch uit de printer, maar pas na het
aanbieden van de personeelspas. Deze eenvoudige
aanpassing levert een daling in papierverbruik op en
een kostenbesparing van € 5 miljoen in de vijf jaar die
volgden na de introductie in 2012. Achmea gebruikt
alleen FSC en PEFC-gecertificeerd papier.

BLIJF IN BEDRIJF APP VAN INTERPOLIS
Met de Blijf in Bedrijf app ondersteunt Interpolis
ondernemers bij het inventariseren en beperken van
bedrijfsrisico’s. De app bevat informatie over
risicothema’s, advies, praktische preventietips en
een virtual reality game. De game laat ondernemers
ervaren hoe zij risico’s kunnen herkennen. Ook de
risicospecialisten van de Rabobank gebruik deze app
bij hun dienstverlening aan ondernemers. De app is te
downloaden via de App Store.

Papierverbruik in Nederland (in 1.000 KG)
A4 printpapier

2015

387

2014

461

2013

288

2012

338

2011

434

Enveloppen
534

Polispapier

1.406

485
655

788

1.530

413

1.740

664

712
620

686

1.736

655

1.709

Het relatieve papierverbruik in Nederland (exclusief derdenbedrijven) was in 2015 ongeveer 107 kilo per FTE (117 kilo in 2014).
Meer informatie over onze duurzame bedrijfsvoering zoals energie, CO2 en afval is te vinden in bijlage E.

Community platform Zilveren Kruis
Begin 2015 is de Zilveren Kruis community live gegaan.
Hét platform waar Zilveren Kruis het gesprek faciliteert
tussen alle betrokkenen rondom zorg en gezondheid en
van daaruit producten en diensten samen verbetert. In
2015 bezochten meer dan 500.000 unieke bezoekers het
platform, waarvan bijna 50% terugkerende bezoekers.
Voor Zilveren Kruis is het community platform ook een

verlengstuk van bestaande social media kanalen. Het
draagt bij aan het verbeteren van de reputatie van
Zilveren Kruis door direct in te spelen op actualiteiten.
Zo was het community platform het afgelopen jaar
bijvoorbeeld actief tijdens Tv-uitzendingen van Kassa,
Radar en de Monitor.
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ZILVEREN KRUIS COMMUNITY HELPT BIJ
VERGOEDING FREESTYLE LIBRE
In 2015 begon een klant van Zilveren Kruis een gesprek
op het community platform met de vraag waarom
Zilveren Kruis FreeStyle Libre niet vergoedde. FreeStyle
Libre is een makkelijke manier om glucose te controleren: met een pijnloze scan van 1 seconde in plaats van
de soms pijnlijke vingerprikken. Deze vraag leidde tot het
opzetten van een onderzoek waarbij de Isala Klinieken,
de patiëntenvereniging én Zilveren Kruis samenwerkten
om de effectiviteit van het hulpmiddel te bepalen. Toen
de eerste resultaten van het onderzoek positief bleken,
heeft Zilveren Kruis besloten om vanaf 2016 het hulpmiddel deels te vergoeden.
Opmerkelijk is dat de community de verschillende
partijen zelf heeft samengebracht. Zilveren Kruis heeft
vervolgens samen met de community het onderzoek
uitgevoerd én in co-creatie is de vergoedingsvorm
bepaald. Zilveren Kruis is hierdoor de eerste zorgverzekeraar die iets doet op het gebied van de vergoeding van
FreeStyle Libre.

een werkinstructie. Op deze manier zorgen we voor een
hoge kwaliteit van procesuitvoering en is er een basis
voor verbetering.

SELF SERVICE SCHADE/CLAIMS PORTAAL

We zorgen er ook voor dat processen zo zijn ingericht en
uitgevoerd dat klanten een minimale wachttijd hebben
en een betere dienstverlening ervaren. Dit gaat in de
praktijk vaak samen met kostenbesparingen en sterke
klanttevredenheidsverbeteringen.

Na de introductie in 2014 van het glasportaal
(volledige self-service STP-route voor externe partner
voor afhandelen glasschades) is 2015 het Claims
portaal live gegaan. Het claims portaal biedt klanten de
mogelijkheid volledig self-service, eenvoudig en snel
eenzijdige verkeersongevallen te melden en
afhandelen, zonder tussenkomst van Achmea.

Verbeteren processen klantcontact
We gebruiken de internationale COPC-standaard om onze
dienstverlening aan klanten te verhogen en de kosten van
onze Klant Contact Centra te verlagen. De schadeservice
van Centraal Beheer, Avéro Achmea, FBTO en Interpolis
zijn hiermee als eerste gestart. De inspanningen in
2014 hebben laten zien waar verbeteringen nodig
zijn. Ook in 2015 voeren we aanpassingen door om de
klanttevredenheid te verhogen en de kosten te verlagen.
Eind 2016 zullen we onze dienstverlening opnieuw
meten. Het doel is om als eerste Schade Contact Center
in Nederland het COPC-certificaat te behalen.

OPTIMALISEREN VAN DE PROLONGATIE
ZORGVERZEKERINGEN
WIJ WERKEN OP BASIS VAN STANDAARDEN
Wij willen ons dienstverleningsproces aan onze klanten
verbeteren. We werken op twee manieren aan deze
verbetering: we verbeteren onze administratieve
processen en verbeteren de processen rond klantcontact.

Verbetering administratieve processen
Tot de administratieve processen behoren het aanpassen
van persoonsgegevens en het toekennen van een
uitkering. Bij het verbeteren van deze processen
analyseren we wat de beste manier is om een handeling
uit te voeren. Dit leggen de medewerkers dan vast in

Het proces van prolongatie van zorgverzekeringen
voor bestaande klanten gebeurde tot voor kort in
aparte bedrijfsonderdelen. In 2015 koos Achmea voor
een aanpak over de gehele keten. Doel was het proces
te versimpelen, te versnellen en het proces beter ‘in
control’ te krijgen. Bij prolongatie zijn de onderdelen
Klantcontact, Operations, Finance & Risk en Commercie
betrokken; een proces met veel overdrachtsmomenten.
Deze zijn teruggebracht om fouten te voorkomen. De
doelstellingen voor vereenvoudiging, snelheid en aantoonbaar ‘in control’ zijn behaald.

We werken met vijf ‘Digital First’ principes
Ook hebben wij in 2015 vijf ‘Digital First’ principes
geïntroduceerd. Deze helpen ons bij onze (digitale)
dienstverlening. Onze nieuwe producten, diensten en
functionaliteiten voldoen aan deze vijf principes:
1. De klant kan al zijn zaken online regelen. Verzekeringen
afsluiten, wijzigingen doorvoeren, schades melden,
vragen stellen, ervaringen delen en opzeggen.
2. De klant ziet online en real-time de gevolgen en de
status van zijn handelingen.
3. De klant krijgt van ons alleen nog digitale, persoonlijke
en relevante communicatie.
4. We wijzen onze klant in alles op de mogelijkheden van
digitale interactie.
5. Maar als de klant dat wil, kan hij of zij ook contact met
ons hebben via de telefoon en per post.

Bekijk de ‘Digital First’ film
In een animatie laten we onze collega’s de principes van
‘Digital First’ zien. Bekijk de film hier.

u
Digital First Principes
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WEBSITE CENTRAAL BEHEER VERBETERD
In de tweede helft van 2015 hebben vier multidisciplinaire teams van Centraal Beheer de website van
Centraal Beheer volledig vernieuwd. Zij hebben dit
gedaan op basis van de Agile Scrum methode. Klantinzichten vormden het vertrekpunt. Door de aantrekkelijke
vormgeving en verbetering van de (self) service vinden
klanten beter hun weg en doen zij meer zelf. Klanten
vinden dit prettig. Het leidt ook tot minder vragen aan
de telefoon. Met het nieuwe ‘Mijn Centraal Beheer’ kan
Centraal Beheer sneller de (digitale) klantervaring
uitbreiden en verbeteren.

ONZE PROCESSEN DRAGEN BIJ AAN DE HOOGSTE NET
PROMOTER SCORE
Achmea blijft bezig met het verbeteren van haar
producten en klantservice. Achmea-merken willen in elk
klantcontact een excellente klantservice en merkervaring
bieden. Het programma Versnellen & Vernieuwen
helpt daarbij: we versnellen in klantgerichtheid en
kostenbesparingen en we vernieuwen en digitaliseren
onze processen en dienstverlening.
Klantfeedback is essentieel voor het sturen op goede
‘multi-channel’ klantbediening en het (her)ontwerpen
van digitale klantprocessen.
Achmeamerken meten de kwaliteit van het contact met
klanten, in de meeste kanalen en processen. Zo horen
we direct wat klanten goed vinden en waar onze kansen
liggen om onszelf te verbeteren. We vragen continu aan

klanten of zij onze producten zouden aanbevelen bij
anderen. Met deze Net Promoter Score (NPS) meten we
de klanttevredenheid.
Bij de invoering van nieuwe contactkanalen, zoals
WhatsApp en automated Chatten met Evelien van
Centraal Beheer over schademelding, meten we direct de
klantervaring en weten we hoe we deze klantbediening
verder kunnen verbeteren. We weten dan ook hoe we
onze klantbediening verder kunnen verbeteren. We
vergelijken zo de prestaties over de contactkanalen heen
en sturen op de beste prestatie voor de klant.
Klantfeedback wordt zoveel mogelijk teruggekoppeld
aan de medewerker die contact heeft gehad met de
klant. Medewerkers kunnen eventuele fouten direct
herstellen, zodat klanten alsnog de juiste service krijgen.
Klantfeedback levert ook input voor verbeteringen
in producten, services, processen en communicatie.
Na klantfeedback is het nu mogelijk voor klanten van
Zilveren Kruis om het eigen risico van de zorgverzekering
gespreid te betalen. Klanten kunnen ook het zorgverbruik
van medeverzekerden inzien als zij daarvoor gemachtigd
zijn. Bij Centraal Beheer is de dekking van de
inboedelverzekering uitgebreid met dekking bij schade
door huurders bij tijdelijke verhuur aan toeristen via
boekingssites zoals Airbnb.
Op deze manier blijft Achmea werken aan verbetering
van de dienstverlening en verhoging van de NPS.
De Achmea-merken kunnen met de NPS-sturing via
klanttouchpoints (telefoon, winkel, online, mobile,
etc.) ook in de toekomst excellente service bieden en
meegroeien met de veranderende klantbehoeften naar
een ‘mobile first’- en online dienstverlening.

NET PROMOTER SCORE
De Net Promoter Score (NPS) peilt bij klanten in welke
mate zij een merk bij anderen zouden aanbevelen. Concreet wordt de vraag gesteld: “Hoe waarschijnlijk is het
dat u ons aanraadt bij vrienden, familie of collega’s?”
Hierop is een antwoord mogelijk op een schaal van 0
(zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).
Er is onderscheid in drie categorieën klanten:
- Promotors: klanten die een score van 9 of 10 geven
- Passives: klanten die een score van 7 of 8 geven
- Detractors: klanten die een score van 0 tot 6 geven
De NPS wordt berekend als het verschil tussen het
percentage promotors en detractors en wordt niet
uitgedrukt als percentage maar als een absoluut getal.
Bijvoorbeeld: bij 25% promotors, 55% passives en 20%
detractors is de NPS +5.
NET PROMOTER SCORE
Detractors

0

1

Passives

2

3

4

5

6

7

8

Promoters

9 10

% Promoters
% Detractors

Net Promoter Score
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Onze financiële
resultaten
De belangrijkste activiteiten van Achmea zijn het verzekeren van schade, zorg,
inkomensterugval en overlijdensrisico en het beleggen van betaalde premies. Wij willen
een verantwoord rendement op vermogen realiseren om onze continuïteit te waarborgen
en te kunnen blijven investeren in oplossingen voor onze klanten. Een gezonde financiële
positie is immers een randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan de afspraken die we met
onze klanten hebben gemaakt – nu en in de toekomst. Wij streven naar het genereren van
voldoende solvabiliteit voor autonome groei en additioneel rendement.

KPI
Kostenreductie
2014-2016

S&P rating
Solvabiliteitsratio
verzekeringsactiviteiten (IGD)

DOEL 2015

STATUS 2015

DOEL 2016

€ 450 miljoen*

€ 300 miljoen

€ 450 miljoen*

A+ rating voor de
verzekeringsactiviteiten

A+ rating voor de
verzekeringsactiviteiten

A+ rating voor de
verzekeringsactiviteiten

>190

210

-

* Dit zijn cumulatieve kostendoelstellingen 2014-2016 exclusief éénmalige investeringen in vernieuwing
In bovenstaand KPI-overzicht is t.o.v. vorig jaar de KPI van de gecombineerde ratio van de
basiszorgverzekering niet opgenomen. Achmea hanteert nog steeds de doelstelling van <100% voor de
gecombineerd ratio. Met ingang van 2015 is door Achmea gekozen met andere KPI’s te sturen.

“Vereniging Achmea vertegenwoordigt
de klant en bewaakt de coöperatieve
achtergrond van de onderneming”
Paul Overmars is voorzitter
van Vereniging Achmea
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Groepsresultaten
€19.922 miljoen

10%
6%
16%
68%

NETTORESULTAAT

€386 miljoen
EIGEN VERMOGEN

€10.280 miljoen
SOLVABILITEIT IGD

210%

RESULTATEN
Bruto premieomzet
Netto verdiende premie
Opbrengsten uit beleggingen
inclusief geassocieerde
deelnemingen
Provisie- en commissiebaten
Bancaire en overige baten
Totaal operationele baten
Schades, uitkeringen en mutatie
verzekeringstechnische
verplichtingen
Bedrijfskosten
Overige lasten

Pensioen & Leven
Internationaal
Schade & Inkomen
Zorg

(€ MILJOEN)

2015
2014
19.922 20.002
19.526

18.757

Δ
-0%

Over het jaar 2015 is de netto winst gestegen naar
€386 miljoen. In 2014 leidden eenmalige posten
als reorganisatielasten, afwaardering goodwill en
transactieresultaten door verkoop van onderdelen nog
tot een netto winst van €16 miljoen. Het operationeel
resultaat daalde licht naar €368 miljoen door lagere
zorgresultaten en hogere stormschades bij verzekerden
(2014: €388 miljoen). Het resultaat verbeterde verder
door kostendalingen over de volle breedte van het
bedrijf. Ook de verkoop van structureel niet-renderende
bedrijfsonderdelen droeg positief bij aan ons resultaat.

SAMENSTELLING NETTOWINST

4%

1.911

4.820

-60%

397

431

-8%

1.381

2.788

-50%

23.215 26.796

-13%

19.598

22.929

-15%

2.633

2.765

-5%

616

714

-14%

22.847

26.408

-13%

Operationeel resultaat1

368

388

-5%

Resultaat voor belasting

378

-8

n.b.2

Nettoresultaat

386

16

n.b. 2

Totaal operationele lasten

RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN

BRUTO PREMIEOMZET

BRUTO PREMIEOMZET

Operationeel resultaat

1

2

Met ingang van 2015 gebruikt Achmea het operationeel resultaat
als maatstaf voor winst of verlies van een segment in plaats van
winst vóór belasting. Operationeel resultaat wordt berekend door
winst vóór belasting te corrigeren voor bepaalde posten. Dit zijn
posten binnen baten en lasten die significant zijn en voortkomen
uit gebeurtenissen of transacties die zich duidelijk onderscheiden
van de normale bedrijfsactiviteiten en daardoor naar verwachting
niet regelmatig zullen voorkomen. Voorbeelden zijn onder andere
reorganisatiekosten, bijzondere waardeverminderingsverliezen
op goodwill en resultaat vóór belasting op desinvesteringen,
gerelateerd aan desinvesteringsoperaties. Vergelijkende cijfers zijn
overeenkomstig opgenomen.
n.b.: niet betekenisvol

(€MILJOEN)

2015

2014

368

388

Impairments op
immateriële vaste activa

143

Reorganisatie kosten

239

Transactieresultaat verkopen
Winst voor belastingen

10

14

378

−8

Belastingen

8

24

Nettowinst

386

16

Wij blijven streven naar een verdere afname van onze
bedrijfskosten. We werken onverminderd aan het
terugdringen van kosten en van de complexiteit
van de organisatie. Tegelijkertijd investeren we in
nieuwe strategische kansen, zoals in de markt voor
oudedagsvoorzieningen en verdergaande digitalisering
van onze dienstverlening. We blijven ook onverminderd

Achmea Jaarverslag 2015

50

Verslag van de Raad van Bestuur - Onze financiële resultaten

1
2
3
4
5
6
7

investeren in de bediening van onze klanten via het
bancaire kanaal, samen met onze partner Rabobank.
Gecorrigeerd voor de eenmalige reorganisatielast in 2014
zijn de bedrijfskosten afgenomen met 5% tot €2.633 miljoen,
onder meer door het programma Versnellen & Vernieuwen.
De bruto premieomzet bleef vrijwel stabiel op
€19.922 miljoen (2014: €20.002 miljoen). Daarmee
hebben opnieuw een groot aantal Nederlanders gekozen
voor een verzekering van bijvoorbeeld Centraal Beheer,
Zilveren Kruis of Interpolis.
Onze financiële positie is robuust gebleven ondanks een
daling van de Solvency I ratio (IGD) tot 210% (2014: 215%).
Het jaar 2015 kende een stijging van het vereiste kapitaal
doordat onze groep minder risico heeft herverzekerd.
Bovendien nam het beschikbare kapitaal af door andere
kostenaannames en door de effecten van rente- en
spreadbewegingen gedurende het jaar.

OPERATIONEEL RESULTAAT
Het operationeel resultaat over 2015 komt uit
op €368 miljoen (2014: €388 miljoen). Positieve
ontwikkelingen bij onze pensioen- en levenactiviteiten,
onze bancaire en internationale activiteiten en
hogere beleggingsresultaten compenseerden hogere
stormschades en toevoegingen aan de voorzieningen
voor letselschade en een lager resultaat op zorg.
Stormen en hogere voorzieningen voor letselschade
hadden in 2015 grote invloed op onze schade- en
inkomensverzekeringen. Het operationeel resultaat
daalde daardoor naar €34 miljoen (2014: €103 miljoen).
Onderliggend verbeterde het resultaat vooral door
maatregelen bij onze zakelijke schadeportefeuille en
collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Daarnaast hebben we een hoger beleggingsresultaat.

Het resultaat op de zorgverzekeringen van €287 miljoen
(2014: €442 miljoen) laat over 2015 een daling zien,
zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende
verzekering. Het resultaat op de basisverzekering kwam
uit op €248 miljoen (2014: €342 miljoen) en bestaat uit
het resultaat op het lopende tekenjaar, het resultaat op
voorgaande jaren, en een voorziening voor verlieslatende
contracten ten gevolge van de premiestelling voor
het volgende jaar. Het structurele resultaat op het
tekenjaar 2015 is beperkt tot €26 miljoen doordat de
premiestelling voor 2015 de geraamde zorgkosten niet
dekt waarvoor reeds een voorziening was getroffen ten
laste van het resultaat 2014. Het incidentele resultaat uit
voorgaande jaren was met €703 miljoen in 2015
€277 miljoen hoger dan in 2014. We hebben in
2015 €481 miljoen ingezet uit het resultaat om de
premiestijging voor onze klanten te beperken. In 2014
gebruikten we €335 miljoen uit het resultaat hiervoor.
Het resultaat op de pensioen & levenactiviteiten is
aanzienlijk toegenomen tot €165 miljoen (2014:
€64 miljoen) door betere beleggingsresultaten en
een gestegen technisch resultaat. Het beheer van de
pensioen & levenportefeuille vindt plaats tegen blijvend
lagere kosten. Systeemmigraties zijn afgerond. We
investeren in onze pensioenactiviteiten via het Centraal
Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). In lijn daarmee
hebben we het strategische besluit genomen geen
pensioenverzekeringsproducten meer aan te bieden. Door
de bestaande pensioenportefeuille organisatorisch apart te
zetten, creëren we een ‘closed-book Pensioenen’. Hierbij
richten we ons op de voortzetting van een hoog niveau van
dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. We streven
hierbij ook naar synergie met het bestaande ‘closed-book
Leven’. We werken hier volgens het principe: één systeem,
één proces en één locatie.

Ook onze internationale activiteiten dragen positief bij
aan ons operationeel resultaat. Goede commerciële
prestaties in Turkije en een aantal eenmalige baten
hebben geleid tot een verdubbeling van het operationele
resultaat naar €52 miljoen (2014: €26 miljoen).
Gecorrigeerd voor de eenmalige posten steeg het
resultaat met 15% naar €30 miljoen.
De resultaten van onze bancaire activiteiten van €19 miljoen (2014: - €28 miljoen) zijn verbeterd door
een hogere rentemarge en lagere kosten. We verwachten
een verdere resultaatsverbetering uit de commerciële
kansen voor Achmea Bank met onze propositie voor
oudedagsvoorzieningen en verdere kostendaling door
outsourcing.
Het resultaat op beleggingen voor eigen rekening
eindigde €47 miljoen hoger dan over 2014; dit ondanks
de daling in directe beleggingsopbrengsten van €38 miljoen.
Hogere realisaties op vastrentende waarden en aandelen
zorgden voor een effect van €57 miljoen. Het indirecte
resultaat op vastgoed kwam €34 miljoen gunstiger
uit dan in 2014. Waar onze beleggingen in winkels en
kantoren per saldo nog een beperkte afwaardering
kenden, was de waardeontwikkeling van woningen
in 2015 weer positief. De realisatie op vastrentende
waarden was vooral het gevolg van een gewijzigde
samenstelling van de portefeuille.
We hebben onze portefeuille met covered bonds
afgebouwd vanwege de lage spreads; dit ten gunste van
beter renderende beleggingen, waaronder onderhandse
leningen en hypotheken. Onze beleggingen in directe
hypotheken voor het verzekeringsbedrijf zijn het afgelopen
jaar gestegen met €2,2 miljard tot €3,8 miljard eind 2015.
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BEDRIJFSKOSTEN
Eind 2013 hebben we ons veranderprogramma
Versnellen & Vernieuwen aangekondigd. We vernieuwen
onze dienstverlening aan klanten en standaardiseren en
automatiseren onze processen en systemen. Onderdeel
van Versnellen & Vernieuwen is ook het terugdringen
van kosten met €450 miljoen eind 2016. In het derde
jaar van het programma komt Achmea nu in een fase
van lopende veranderingen. We zetten nieuwe stappen
om de slagkracht van de organisatie verder te vergroten.
Daarnaast investeren we ook om op marktkansen te
kunnen inspelen.

Het aantal interne FTE buiten Nederland groeide met 73
tot 2.519, vooral bij Eureko Sigorta in Turkije om de groei
te ondersteunen.

BELASTINGEN
Over 2015 boekte Achmea een belastingbate van
€8 miljoen. De lage belastingdruk is een gevolg
van het zorgresultaat (dat vrijgesteld is van
vennootschapsbelasting) en de deelnemingsvrijstelling
door de verkoop van beleggingsparticipaties.

De bedrijfskosten zijn in 2015 verder afgenomen
met 11% tot €2.633 miljoen (2014: €2.975 miljoen).
Als de daling gecorrigeerd wordt voor de eenmalige
(reorganisatie-)kosten in 2014, dalen de bedrijfskosten
met 5%.
De bedrijfskosten daalden door de afname van de
personeelskosten (door de krimp van het aantal interne
arbeidsplaatsen) en lagere IT-kosten (door eenvoudiger
IT-systemen). Daarnaast zijn wij minder kosten kwijt aan
onze huisvesting.
Het aantal arbeidsplaatsen is in 2015 verder gedaald.
Het aantal interne arbeidsplaatsen bij binnenlandse en
buitenlandse activiteiten nam af met 7% tot 15.412.
Het aantal interne medewerkers in Nederland is in 2015
afgenomen tot 12.893, oftewel 9%. Inclusief de externe
medewerkers is de daling in Nederland 8%. De daling
van het aantal medewerkers in Nederland vloeit voort uit
het programma Versnellen & Vernieuwen. Achmea helpt
boventallig verklaarde werknemers om binnen of buiten
het bedrijf ander werk te vinden. Dit gebeurt via het
Achmea Transfer Centrum (ATC), het mobiliteitscentrum
van Achmea. Eind 2015 ondersteunde het ATC circa 300
medewerkers (FTE) van wie de arbeidsplaats is vervallen.
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Schade & Inkomen Nederland
BRUTO PREMIEOMZET

€3.128 miljoen
OPERATIONEEL RESULTAAT

€34 miljoen

GECOMBINEERDE RATIO SCHADE

103,3%

GECOMBINEERDE RATIO INKOMEN

94,9%

BRUTO PREMIEOMZET

ALGEMEEN

29%Opstal & inboedel
7% Aansprakelijkheid
6%Overig Ongevallen
22%
Transport
1%
18% Auto-overige
17% Auto-aansprakelijkheid

RESULTATEN

(€ MILJOEN)

Bruto premieomzet

2015
3.128

2014
3.163

Δ
−1%

Netto verdiende premie

3.093

3.089

0%

214

184

16%

Opbrengsten uit beleggingen
Overige baten

25

28

−11%

Totaal operationele baten

3.332

3.301

1%

Schades, uitkeringen en mutatie
verzekeringstechnische verplichtingen

2.348

2.247

4%

Bedrijfskosten

904

936

−3%

Overige lasten

46

15

207

3.298

3.198

3%

34

103

−67%

Totaal operationele lasten
Operationeel resultaat

Achmea is de marktleider op het gebied van schadeverzekeringen in Nederland en toonaangevend op het
gebied van inkomensverzekeringen. Klanten sluiten onze
schade- en inkomensverzekeringen direct af via Centraal
Beheer en FBTO, bij Interpolis via de Rabobank en bij Avero
via tussenpersonen. Vooral in de zeer concurrerende markt voor
schadeverzekeringen, veranderen de wensen van klanten
in hoog tempo. Met nieuwe technologie en toepassingen,
spelen we hier actief op in. Operationeel digitaliseren we
onze processen en systemen om efficiënter te werken. We
verlagen blijvend onze kosten en vertalen deze lagere kosten
door naar concurrerende premies voor onze klanten.

RESULTATEN
Het operationeel resultaat voor het segment Schade
en Inkomen Nederland is in 2015 aanzienlijk beïnvloed
door uitzonderlijke weersomstandigheden (stormen) en
door incidenteel negatieve ontwikkeling op letselschades.
Gecorrigeerd voor deze effecten steeg het operationele
resultaat naar circa €150 miljoen (2014: €103 miljoen).
Hierbij is het aandeel grote stormen €70 miljoen.
Het hogere resultaat kwam met name tot stand door
kostenverlagingen en hogere beleggingsopbrengsten
(€30 miljoen) als gevolg van realisaties door verandering
in de vastrentende waardenportefeuille. De bruto
premieomzet over 2015 daalde naar €3.128 miljoen
vanwege in 2014 getekende meerjarencontracten en meer
focus op prijs- en acceptatiebeleid in 2015 (2014:
€3.163 miljoen). We hebben verlieslatende contracten
beëindigd. De gecombineerde ratio op schade & inkomen is
in 2015 gestegen naar 104,6% (2014: 102,5%) met name als
gevolg van incidentele schades bij onze schade activiteiten.
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BEDRIJFSONDERDELEN

Schadeverzekeringen
Het boekjaar 2015 wordt gekenmerkt door hevige
weersinvloeden (storm) schades en een incidenteel
negatief effect uit letselschades. Over 2015 bedraagt het
resultaat uit schadeverzekeringen €13 miljoen (2014:
€63 miljoen). Onderliggend is het resultaat binnen
het schadeverzekeringsbedrijf verbeterd vanwege
een verbetering van het rendement op de zakelijke
portefeuille en kostenreducties als gevolg van het
programma Versnellen & Vernieuwen.
De hogere schadelast als gevolg van stormen en de
toegenomen letselschadeclaims, gecombineerd met het
effect van het lagere premievolume, resulteerde in een
stijging van de gecombineerde ratio tot 103,3% (2014:
99,7%). De schaderatio steeg naar 74,2% (2014: 69,7%).
De kostenratio verbeterde licht met 0,9 procentpunt naar
29,1% (2014: 30,0%). Gecorrigeerd voor de incidentele
effecten door de grote stormen en de eenmalig hogere
last op letselschade (effect: 4,7 procentpunt), daalde
de gecombineerde ratio met 1,0 procentpunt tot 98,7%
(2014: 99,7%).

Ondanks de daling van het operationeel resultaat daalde
de gecombineerde ratio over 2015 tot 94,9% (2014:
99,2%) door de gedaalde bedrijfskosten en een lagere
schadelast. De gecombineerde ratio verbeterde terwijl
het operationeel resultaat lager is. Het resultaat wordt
mede beïnvloed door een hogere winstdeling ten opzichte
van 2014 als gevolg van de goede schaderesultaten
uit voorgaande jaren welke geen onderdeel is van de
berekening van de gecombineerde ratio.
We hebben onze gecombineerde ratio en de
schaderatio gecorrigeerd voor de oprenting van de
verzekeringstechnische voorziening, omdat deze moet
worden verdiend uit de beleggingsopbrengsten. Door de
correctie geeft de gecombineerde ratio een getrouwer
beeld over de samengestelde ontwikkeling van de
contante waarde van de toekomstige uitkeringen, kosten
en verdiende premie. De uitkomsten zijn hierdoor
beter te relateren aan dezelfde grootheid gebruikt bij
de beoordeling van schadeverzekeringen. Zonder deze
correctie zou de gecombineerde ratio 15,0 procentpunt
(2014: 14,9 procentpunt) hoger zijn. De kosten-ratio is
met 25,7% sterk verbeterd ten opzichte van 2014 (28,8%)
als gevolg van de doorgevoerde besparingen.

Inkomensverzekeringen
In 2015 bedraagt het operationeel resultaat van onze
inkomensverzekeringen €20 miljoen (2014: €40 miljoen).
Het resultaat daalt als gevolg van een hoger gemiddeld
arbeidsongeschiktheidspercentage over 2015. Ons
resultaat wordt bovendien nadelig beïnvloed door
hogere afrekeningen van winstdeling op collectieve
contracten. We hebben daarbij wel een hogere vrijval
van voorzieningen uit voorgaande jaren.
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Zorg Nederland
BRUTO PREMIEOMZET

€13.517 miljoen
OPERATIONEEL RESULTAAT

€287 miljoen
GECOMBINEERDE RATIO
BASISVERZEKERING

98,7%

GECOMBINEERDE RATIO
AANVULLENDE VERZEKERING

96,4%

ALGEMEEN

BRUTO PREMIEOMZET

Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro, Pro Life, OZF en De
Friesland verzekeren gezamenlijk meer dan 5,2 miljoen
Nederlanders voor zorgkosten. Ons marktaandeel bleef
nagenoeg gelijk rond de 30%. Daarnaast leveren we
zorgdiensten, waaronder de alarmcentrale Eurocross voor
wereldwijde medische hulp.

10% Aanvullende verzekering
56% BasisverzekeringZorgvereveningsfonds

RESULTATEN

34% Basisverzekering-premies

RESULTATEN

(€ MILJOEN)

Δ
2%

Bruto premieomzet1

2015
13.517

2014
13.257

Netto verdiende premie

13.468

12.925

4%

65

85

–24%

Opbrengsten uit beleggingen
Overige baten

127

140

−9%

Totaal operationele baten

13.660

13.150

4%

Schades, uitkeringen en mutatie
verzekeringstechnische verplichtingen

12.773

12.125

5%

Bedrijfskosten

592

634

−7%

Overige lasten

8

−51

n.b.2

13.373

12.708

5%

287

442

−35%

Totaal operationele lasten
Operationeel resultaat
1

2

Inclusief fee inkomsten
n.b.: niet betekenisvol

Het resultaat op de basiszorgverzekeringen voor tekenjaar
2015 kwam uit op €26 miljoen (2014:€243 miljoen).
De premiestelling voor 2015 dekte de zorgkosten niet,
waarvoor reeds een voorziening was getroffen ten laste
van het resultaat over 2014. Over 2015 hebben we
€481 miljoen ingezet uit het resultaat om de
premiestijging voor onze klanten voor 2016 te
beperken. Deze inzet vindt plaats, ondanks de stijging
van de zorgkosten en de overkomst van een deel van
de AWBZ naar de basiszorgverzekering. Over 2014 werd
€335 miljoen ingezet uit het resultaat om de stijging
van zorgkosten te beperken. Zo delen onze verzekerden
weliswaar mee in de geboekte positieve resultaten, maar
deze inzet van resultaat heeft gevolgen voor de reserves
die wij aanhouden om ook op lange termijn de stijgende
uitgaven voor zorg te kunnen vergoeden.
De inzet van een deel van ons resultaat heeft voor
ons eveneens bijgedragen aan het behoud van onze
leidende marktpositie als zorgverzekeraar. Een groot
marktaandeel is van belang om kostenefficiënte en
kwalitatief goede zorginkoop voor onze verzekerden te
kunnen blijven realiseren.
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Per saldo is het resultaat oude jaren en de
verliesvoorziening (het niet structurele resultaat)
voor de basiszorgverzekering €222 miljoen in 2015
(2014: €99 miljoen). Dit bedrag is toegevoegd aan
onze reserves. Door de jaren keren we 95% van de
ontvangen premiegelden uit om de kosten voor zorg
voor onze klanten te vergoeden. Circa 3% geven we
uit aan kosten voor onder meer onze dienstverlening
aan klanten, IT en gebouwen. En circa 2% voegen we
toe aan onze reserves. Het aanhouden van gezonde
reserves is in het belang van onze klanten. We zien in de
markt voor zorgverzekeringen echter toenemende druk
bij het realiseren van een duurzaam rendement. Het
is de verwachting dat de vereiste reserves in de nabije
toekomst zullen stijgen. Onder meer de overdracht
van de AWBZ, de stijging van de zorgkosten en de
verschuiving van risico naar zorgverzekeraars liggen
hieraan ten grondslag. De toevoeging aan onze reserves
is dan ook nodig om ons solvabiliteitspercentage op peil
te houden na introductie van Solvency II. Door voldoende
reserves aan te houden kunnen we bovenstaande
onzekerheden opvangen en kunnen we sterke
premieverhogingen in de toekomst beperken.
Het resultaat op de aanvullende zorgverzekeringen
daalde naar €39 miljoen, inclusief €5 miljoen positieve
bijdrage uit vrijgevallen voorzieningen uit voorgaande
jaren (2014: €99 miljoen) vooral door een lagere vrijval
van voorzieningen, gecombineerd met een lager aantal
verzekerden die bovendien selectiever gebruik maken
van hun dekking.

De bruto premieomzet van de zorgactiviteiten (exclusief
schade) steeg in 2015 met 2% tot €13.489 miljoen
(2014: €13.240 miljoen). De toename is het gevolg van
de overgang van een deel van de voormalige AWBZ naar
de basiszorgverzekering. Het is onze strategische keuze
om ons specifiek te richten op verzekerdencollectieven
waar we daadwerkelijk van waarde kunnen zijn voor onze
klanten. We hebben daarom ook in 2015 de samenwerking
met zogeheten ‘gelegenheidscollectieven’ beëindigd.
Ondanks de stijging van het totale premievolume, daalde
het totaal aantal verzekerden. De zorgcampagne voor
2016 heeft geleid tot een per saldo afname van de
verzekerdenaantallen met circa 100.000 verzekerden.
De gecombineerde ratio op de basisverzekeringen bleef
stabiel op 98,7%. De hogere inzet vanuit de winst in de
beperking van de premiestijging in het opvolgende jaar
wordt gecompenseerd door een lagere kostenratio. De
schaderatio is in 2015 licht gestegen tot 95,5% (2014:
95,1%) door hogere zorgkosten. De kostenratio nam af tot
3,2% (2014: 3,6%) met name als gevolg van de realisatie
van initiatieven vanuit Versnellen & Vernieuwen.
De gecombineerde ratio van de aanvullende
verzekeringen is gestegen tot 96,4% (2014: 93,0%).
De schaderatio is met 5,1 procentpunt toegenomen tot
87,3%. In 2014 hadden wij een hogere vrijval van de
voorziening door lagere zorgkosten. Gecorrigeerd voor dit
effect uit 2014 bedraagt de stijging 1,8 procentpunt. De
kostenratio is in 2015 met 1,7 procentpunt afgenomen tot
9,1% als gevolg van een verlaging van de bedrijfskosten.

De bedrijfskosten zijn in 2015 met €42 miljoen
afgenomen ten opzichte van 2014 als gevolg van
initiatieven vanuit het programma Versnellen &
Vernieuwen. De verkoop en sluiting van de Achmea
Health Centers in de tweede helft van 2014 draagt ook
bij aan de kostendaling.
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Pensioen & Leven Nederland
BRUTO PREMIEOMZET

€2.160 miljoen

ALGEMEEN

BRUTO PREMIEOMZET

OPERATIONEEL RESULTAAT

€165 miljoen

21% Pensioenentraditionele producten
12% Pensioenen-unit
linked producten
Achmea
herverzekering
14%
leven-unit linked
25% Individueel
producten
leven28% Individueel
traditionele producten

RESULTATEN

(€ MILJOEN)

Bruto premieomzet

2015
2.160

2014
2.485

Δ
−13%

Netto verdiende premie

2.065

1.789

15%

Opbrengsten uit beleggingen

1.627

4.325

− 62%

594

1.832

− 68%

Totaal operationele baten

4.286

7.946

− 46%

Schades, uitkeringen en mutatie verzekeringstechnische verplichtingen

3.630

7.428

− 51%

Bedrijfskosten

426

378

13%

Overige lasten

65

76

–14%

4.121

7.882

− 48%

165

64

158%

Overige baten

Totaal operationele lasten
Operationeel resultaat

In 2016 bundelt Achmea alle dienstverlening
voor oudedagsvoorziening. Dit met als doel een
totaaloplossing te bieden voor vermogensopbouw in
voorbereiding op de pensionering. Naast de organisatie,
processen en proposities is in 2015 ook het portaal
vormgegeven waarop werkgevers en werknemers hun
pensioen kunnen inzien.
In 2015 is de oprichting van een Centraal Beheer
Algemeen Pensioenfonds (APF) verder vormgegeven.
Begin 2016 is de vergunningaanvraag bij De
Nederlandsche Bank ingediend. Nadat de vergunning
is verleend, begint via Centraal Beheer de actieve
verkoop van pensioenoplossingen binnen een APF.
Centraal Beheer APF is een onafhankelijke stichting
die de kracht benut van Centraal Beheer voor de
distributie. Met de vergunningverlening voor APF gaat de
pensioenverzekeringsportefeuille over naar een ‘closed
book’. Met de opgedane ervaringen met collectieve
verzekerdenregelingen en het bestaande ‘closed book’
Leven zetten we in op efficiënt werken met behoud van
een hoge klanttevredenheid. De blijvende aandacht voor
een minder complexe organisatie met een eenvoudig
systeemlandschap legt een zeer goede basis voor een
‘closed book’. Wij zullen de Pensioen & Leven activiteiten
met nog meer nadruk sturen op kosten, beperking
portefeuilleverval en de creatie van vrije kasstromen.
Als onderdeel van een totaaloplossing voor de oude dag
zullen we blijvend overlijdensrisico producten verkopen.
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In 2015 hebben we de doelstelling om de systemen
binnen pensioen & leven te vereenvoudigen vrijwel
behaald. Daarbij is voor onze beschikbare premieregeling
en beschikbare uitkeringsproducten sprake van één
proces, één systeem en één locatie.

RESULTATEN
Het resultaat voor belasting van het segment Pensioen
& Leven Nederland is in 2015 toegenomen tot €165
miljoen (2014: €64 miljoen). Deze stijging wordt
veroorzaakt door een hoger technisch resultaat, een
hoger renteresultaat en een verbeterd kostenresultaat.
De toename van het technisch resultaat komt onder
meer door een hogere sterfte dan verwacht. We
verwachten dat dit een incidenteel effect is. Daarnaast is
het technisch resultaat hoger door een eenmalig negatief
resultaat op een run-off arbeidsongeschiktheidscontract
bij onze herverzekeraar in 2014. De toename van het
beleggingsresultaat is het gevolg van verder herstel van
de vastgoedmarkt en positieve resultaten op de verkoop
van aandelen. Daardoor blijft de aandelenportefeuille in
lijn met onze risicobereidheid.
De waardeontwikkeling van onze vastrentende
waarden en interestderivaten, door beweging in de
marktrente, is niet direct in het resultaat zichtbaar.
Alle beleggingsresultaten op vastrentende waarden
en interestderivaten voor eigen rekening en risico
worden apart gezet in het zogenaamde Fund for Future
Appropriation (FFA). Dit is een voorziening ter dekking
van de verplichtingen aan onze klanten. Eind 2015
bedroeg het FFA €6,2 miljard ten opzichte van €6,7
miljard eind 2014. Door het stijgen van de marktrentes in
2015 is de FFA met €0,5 miljard gedaald.

Gecorrigeerd voor de hogere premiegebonden commissies
door herziening van herverzekeringscontracten, dalen de
operationele kosten op de pensioen- en leven activiteiten.
De gecorrigeerde bedrijfskosten van het segment Pensioen
& Leven Nederland zijn in 2015 afgenomen met 8% tot
€348 miljoen (2014: €378 miljoen). De lagere kosten
komen door vereenvoudiging van onze systemen en
processen als onderdeel van het programma Versnellen
& Vernieuwen. We zetten minder medewerkers in.
De provisiekosten zijn gedaald als gevolg van de
ingevoerde regelgeving rond het provisieverbod. Onze
bedrijfskosten zijn afgenomen ondanks investeringen in
IT voor het vereenvoudigen van ons systeemlandschap
en onze extra inspanningen voor ‘nazorg-activiteiten’
voor beleggingsverzekeringen die wij in 2015 bijna
hebben afgerond.
De bruto premieomzet is in 2015 met 13% afgenomen
tot €2.160 miljoen (2014: €2.485 miljoen), dit door
grote koopsommen in 2014 en premieverval deels
gecompenseerd door hogere herverzekeringspremies.
De nieuwe verkopen (APE) zijn ten opzichte van vorig
jaar afgenomen tot €122 miljoen (2014: €197 miljoen).
Dit komt voor een belangrijk deel door een lager aantal
verlengingen van bestaande contracten. De waarde van
de nieuwe productie (VNB) is in 2015 gedaald tot €2
miljoen (2014: €8 miljoen); de marge op de waarde van
nieuwe productie is afgenomen tot 1,3% (2014: 3,8%).
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Internationale activiteiten
ALGEMEEN
BRUTO PREMIEOMZET

€1.123 miljoen

BRUTO PREMIEOMZET

OPERATIONEEL RESULTAAT

€52 miljoen

ACTIEVE BUITENLANDSE VESTIGINGEN

5

28%
1%
29%
14%
28%

Slowakije

Na de desinvesteringen van onze activiteiten in Rusland
en Roemenië is Achmea actief in vijf markten buiten
Nederland: Turkije, Griekenland Slowakije, Ierland
en Australië. Dit zijn landen met een structureel
groeipotentieel. Dit heeft in 2015 geleid tot
resultaatsverbetering en premiegroei. Het jaar 2015
stond bij de buitenlandse bedrijven in het teken van
verdere digitalisering en versterking van de klantfocus.

Overige
Turkije
Ierland
Griekenland

RESULTATEN

(€ MILJOEN)

Δ
1%

2015
1.123

2014
1.109

900

954

−6%

88

305

−71%

176

264

−33%

1.164

1.523

−24%

Schades, uitkeringen en mutatie verzekeringstechnische verplichtingen

708

978

−28%

Bedrijfskosten

263

311

−15%

Overige lasten

141

208

-32%

1.112

1.497

−26%

52

26

100%

Bruto premieomzet
Netto verdiende premie
Opbrengsten uit beleggingen
Overige baten
Totaal operationele baten

Totaal operationele lasten
Operationeel resultaat

In 2015 is een hernieuwde Internationale strategie
ontwikkeld. Speerpunten van deze strategie zijn
(i) versnellen in huidige markten; (ii) disruptie in
nieuwe volwassen markten gebruikmakend van onze
competenties in schade en direct verzekeren en (iii) groei
in selectieve te ontwikkelen markten bouwend op onze
kennis van Zorg en het netwerk van Rabobank.

RESULTATEN
Het operationeel resultaat verdubbelde tot €52 miljoen
(2014: €26 miljoen) door hogere winstgevendheid in
alle landen behalve Australië waar we nog investeren in
groei. Het resultaat over 2015 werd positief beïnvloed
door een aantal eenmalige posten met een netto effect
van €22 miljoen, mede door de overgang naar een nieuwe
pensioenregeling en verandering van wetgeving in Turkije.
In 2015 steeg de bruto premieomzet in markten waarin
Achmea actief is met 5% naar €1.123 miljoen (2014: €1.070
miljoen). Inclusief het effect van de desinvestering van
Russische en Roemeense bedrijfsonderdelen in 2014 is de
stijging van de totale bruto premieomzet beperkt tot 1%.
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De bedrijfskosten daalden met 15% naar €263 miljoen
(2014: €311 miljoen). De bedrijfskosten in de markten
waar wij actief zijn, daalden met 6%.

LANDEN

Turkije
Eureko Sigorta verkoopt schade- en zorgverzekeringen. Deze
worden voornamelijk gedistribueerd via onze bancassurance
partner Garanti Bank. De bruto premieomzet steeg met 20%
naar €331 miljoen (2014: €276 miljoen). De omzetgroei in
Turkse lira bedroeg 25% ten opzichte van 2014 en de omzet
groeide sneller dan de totale schademarkt. Door verandering
in wetgeving over het minimum loon zijn hogere uitkeringen
te verwachten. Achmea heeft eenmalig de voorziening
voor aansprakelijkheidsverzekeringen moeten verhogen.
De aansprakelijkheidsverzekeringsportefeuille bestaat
nagenoeg alleen uit algemene dekkingen voor wettelijke
aansprakelijkheid. Eureko Sigorta richt zich op verdere
premiegroei door uitbouw van de strategische samenwerking
met Garanti Bank en door investeringen in digitalisering. Voor
onze intermediaire distributie is in 2015 een nieuw digitaal
portaal gelanceerd voor tussenpersonen. Eureko Sigorta kan
hiermee zeer snel polissen verstrekken aan klanten. Ook won
Eureko Sigorta voor de 3e keer de aanbesteding voor het
management van de in Turkije verplichte verzekering voor
huiseigenaren en kleine ondernemers die schade lijden als
gevolg van aardbevingen.

Slowakije
Union is de op 2 na grootste verzekeraar (zorg plus schade)
in Slowakije en biedt naast zorg- en schadeverzekeringen
ook levensverzekeringen aan. De premie inkomsten
stegen met 8% tot €318 miljoen (2014: €295 miljoen)
waarbij alle productgroepen groei lieten zien. De
zorgverzekeringen leverden in 2015 een hogere
bijdrage aan de winstgevendheid voornamelijk vanwege
effectievere zorginkoop. De schadeverzekeringen hadden
ook een gunstige claimontwikkeling. Union heeft verder
geïnvesteerd in de digitalisering van het bedrijf.

Het aantal online klanten liep met 12% op tot nabij 73.000
(2014: 65.000), mede door de nieuwe innovatieve online
schade propositie genaamd Onlia. Binnen het merk Onlia
kan een verzekering online afgesloten worden en kan alle
interactie met de klant op een moderne digitale manier
plaatsvinden. Onlia is populair bij jongeren en sluit goed
aan op de behoefte aan flexibiliteit van deze doelgroep.

Griekenland
InterAmerican is één van de grootste private
verzekeraars in Griekenland en biedt schade-, zorgen levensverzekeringen aan. In 2015 daalde de bruto
premieomzet met 7% naar €312 miljoen, ten opzichte van
€335 miljoen in 2014. In de krimpende Griekse markt slaagde
Interamerican erin haar marktaandeel in de schademarkt te
vergroten. Vooral via het directe online merk Anytime steeg
het aantal autopolissen tot 258.000 (2014: 224.000 polissen).
De huidige economische situatie in Griekenland heeft invloed
op de financiële situatie van onze klanten. Het afgelopen
jaar hebben wij daarom geïnvesteerd in klantgerichte
innovaties die ook inspelen op de situatie in de maatschappij.
Het product Buy-the-Mile biedt de Griekse burgers een
betaalbare oplossing om hun auto per gereden kilometer te
verzekeren. Dit is een goed alternatief voor klanten die anders
hun auto mogelijk onverzekerd hadden gelaten.

Ierland
Friends First biedt leven- en pensioenverzekeringen
aan. Na een sterke daling van de verkopen sinds 2007
door de uitdagende economische situatie in Ierland, laat
Friends First vanaf 2014 een groei van nieuwe verkopen
zien. Nieuwe premie (APE) groeide met 8%. De premie
van beleggingscontracten steeg met 16% tot €341
miljoen, vergeleken met €295 miljoen in 2014. De bruto
premieomzet daalde met 5% naar €156 miljoen (2014:
€163 miljoen). Operationele resultaten zijn gedurende 2015
deels verbeterd door hogere eenmalige effecten waaronder
de overgang van een deel van de medewerkers in Ierland
naar een ‘Defined Contribution’ pensioenregeling. Door de
verder aantrekkende economie zien we mogelijkheden voor

verdere waarde creatie en premiegroei in Ierland. Friends
First is een gerenommeerde naam in de Ierse markt voor
arbeidsongeschiktheids-verzekeringen. In 2015 won zij voor
de vijfde achtereenvolgende keer de prijs voor het beste
inkomensverzekeringsproduct in deze markt.

Australië
Achmea Australië is eind 2013 begonnen met de
verkoop van verzekeringen aan agrariërs in Australië. Deze
verzekeringen worden gedistribueerd in samenwerking met
onze strategische bancaire partner Rabobank. Gedurende
2015 zagen we een forse toename van het aantal klanten
tot bijna 1.000 en van de premieomzet (eind 2015: €6
miljoen). In 2015 is Achmea erin geslaagd de grootste
kastuinbouwer in Australië te verzekeren tegen de gevolgen
van weersinvloeden. Dit toont het vertrouwen van de lokale
markt in Achmea. Voor Achmea is dit een mijlpaal bij het
verwerven van een goede positie in de markt in Australië.

NIET-GECONTINUEERDE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Roemenië
De beëindiging van de activiteiten in Roemenië verloopt
volgens plan. In 2015 droeg Eureko Romania met succes haar
pijler III-pensioenactiviteiten over aan Aegon. In 2016 wordt
de licentie ingetrokken. De onderneming rondde de schadeuitloop van haar schadeverzekeringsactiviteiten af en alle
verzekeringslicenties werden ingetrokken. De liquidatie van
de Roemeense entiteiten is gepland voor 2016.

Bulgarije
In 2015 heeft Achmea haar activiteiten in Bulgarije
definitief beëindigd. In 2013 tekende Achmea een
overeenkomst voor de verkoop van haar schadeen levensverzekeringsactiviteiten in Bulgarije. De
schadeactiviteiten werden verkocht door overdracht van
de activa en passiva; de levensverzekeringsactiviteiten zijn
verkocht door een aandelenoverdracht. Het schadebedrijf is
per 31 december 2015 geliquideerd. Per 6 januari 2016 heeft
de uitschrijving uit het handelsregister plaatsgevonden.
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Bancaire activiteiten Nederland
producten. Achmea Bank verstrekt hypotheek- en
spaarproducten aan particulieren via de merken Centraal
Beheer, FBTO en Woonfonds Hypotheken. Staalbankiers
richt zich op private bank activiteiten met een focus op de
kernactiviteiten vermogensbeheer en beleggingsadvies.

OPERATIONEEL RESULTAAT

-€19 miljoen

CORE TIER-1 RATIO ACHMEA BANK

16,8%

RESULTATEN

CORE TIER-1 RATIO STAALBANKIERS

29,7%
RESULTATEN

(€ MILJOEN)

2015

2014

Δ

Netto interest marge

98

132

−26%

Commissie inkomsten

16

14

14%

Gerealiseerde en
ongerealiseerde resultaten

−4

5

n.b.

Totaal operationele baten

110

151

27%

Bedrijfskosten
Toevoegingen aan
kredietvoorzieningen
Totaal operationele lasten

1

128

130

−2%

1

49

−98%

129

179

-28%

Het operationele verlies van de bancaire activiteiten
is in 2015 teruggebracht tot - €19 miljoen (2014: - €28
miljoen). De resultaatsverbetering is met name door per
saldo lagere toevoeging aan de kredietvoorziening en
lagere bedrijfskosten dan in 2014 door het outsourcen van
backoffice activiteiten. Wel werd het resultaat negatief
beïnvloed door een lager fair value resultaat en een daling
van de rentemarge door de resultaten op de verkoop van
staatsobligaties in 2014 van €37 miljoen. Gecorrigeerd
voor dit effect steeg de rentemarge met €3 miljoen.
Op 1 juli 2015 is het grootste deel van de
hypotheekportefeuille (netto boekwaarde: €1,1 miljard)
van Staalbankiers ondergebracht bij Achmea Bank.
Dit levert verdere specialisatie en schaalvoordelen
op. Hierdoor kan Staalbankiers zich richten op haar
kernactiviteiten vermogensbeheer en beleggingsadvies.

BEDRIJFSONDERDELEN
Operationeel resultaat
1

-19

-28

32%

n.b.: niet betekenisvol

ALGEMEEN
Achmea biedt bancaire diensten voor de Nederlandse
particuliere markt als aanvulling op onze verzekerings-

toe te rekenen aan een gestegen rentemarge en lagere
bedrijfskosten. Deze worden deels teniet gedaan door een
lager fair value resultaat. De bedrijfskosten zijn gedaald
met €2 miljoen tot €84 miljoen (2014: €86 miljoen).
De liquiditeitspositie verbeterde verder, omdat Achmea
Bank het totale spaarvolume wist te verhogen met
€0,3 miljard naar €5,1 miljard (eind 2014: €4,8 miljard).
Een belangrijke factor in deze stijging was de toename van
de langlopende spaardeposito’s met €0,2 miljard. Ten slotte,
heeft Achmea Bank haar liquiditeitspositie verbeterd door
een overeenkomst met het pensioen- en levenbedrijf waarin
hypotheken van Achmea Bank als onderpand zijn verstrekt in
ruil voor staatsobligaties van het pensioen- en levenbedrijf.
De common equity Tier 1 ratio daalde in 2015 licht met
0,2 procentpunt tot 16,8% (eind 2014: 17,0%). Achmea
Bank behield de lange termijn rating A/negative outlook
(S&P) en ontving een verhoging naar A /negative outlook
van Fitch (2014: A- /negative outlook).

Staalbankiers
Het operationeel resultaat nam toe dankzij een vrijval van
kredietvoorzieningen. In 2014 was nog een forse dotatie
aan de kredietvoorziening noodzakelijk. Deze positieve
ontwikkeling wordt deels teniet gedaan door een lagere
rentemarge, onder meer door de overdracht van de
hypotheekportefeuille aan Achmea Bank.

Achmea Bank
Over 2015 rapporteerde Achmea Bank een operationeel
resultaat van €15 miljoen (2014: €36 miljoen). Het
resultaat in 2014 werd sterk beïnvloed door een
incidenteel verkoopresultaat op staatsobligaties van
€37 miljoen. Gecorrigeerd voor dit effect steeg het
operationeel resultaat met €16 miljoen. Deze stijging is

Door deze overdracht en de beëindiging van het zakelijke
betalingsverkeer kan Staalbankiers zich concentreren op
de kernactiviteiten vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In lijn met deze strategiewijziging vindt er op dit moment
een reorganisatie plaats met als doel de kosten drastisch te
verlagen tot een niveau passend bij de omvang van de bank.
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Overige activiteiten
RESULTATEN

(€ MILJOEN)

2015
273

2014
293

Δ
−7%

Bedrijfskosten

320

381

−16%

Rente kosten

62

91

−32%

Overige lasten

42

40

5%

424

512

-17%

−151

−219

−31%

Totaal operationele baten

Totaal operationele lasten
Operationeel resultaat

ALGEMEEN
Het segment Overige activiteiten omvat naast Syntrus
Achmea Pensioenbeheer, Achmea Investment Management
en Syntrus Achmea Real Estate & Finance ook onze
strategische deelnemingen en de resultaten van onze
Shared Service Centers en activiteiten op holdingniveau.

RESULTATEN

BEDRIJFSONDERDELEN
Tegen de achtergrond van de verdergaande
ontbundeling in de Nederlandse markt voor
pensioendienstverlening is het besturingsmodel
van Syntrus Achmea verder aangepast. Naast de
aparte positionering per 1 januari 2015 van de
bedrijfsonderdelen Pensioenbeheer, Vermogensbeheer
en Real Estate & Finance is per 1 januari 2016 de
vermogensbeheer functie versterkt met Achmea
Investment Management. Dit is de samenvoeging
van de institutionele vermogensbeheeractiviteiten
van Syntrus Achmea Vermogensbeheer en de
retail vermogensbeheeractiviteiten van Achmea
Beleggingsfondsen Beheer (ABB). Deze samenvoeging
sluit aan op het strategisch beleid van Achmea om een
sterke aanbieder te zijn van een geïntegreerde propositie
voor de oudedagsvoorziening. Daarnaast zorgt de aparte
positionering van de drie bedrijfsonderdelen voor een
sterkere positie. Zij kunnen op hun deelmarkten klanten
nog effectiever bedienen.

Achmea Investment Management
Het beheerd vermogen is gedurende 2015 toegenomen
met €4,2 miljard tot €76,0 miljard (2014 €71,8 miljard).
Deze groei is te danken aan een toename van het beheerd
vermogen van bestaande klanten. Per 1 januari 2016 is
het beheerd vermogen onder de nieuwe organisatie
Achmea Investment Management €102¹ miljard. Het
hogere beheerd vermogen per 2016 komt door de
toevoeging van circa €6 miljard aan vermogen van ABB
en door toevoeging van enkele mandaten vanuit de
verzekeringsentiteiten.
De provisie- en commissiebaten zijn gestegen tot
€66 miljoen (2014: €57,5 miljoen) voornamelijk door
een hoger beheerd vermogen en hogere performance
fees. De Autoriteit Financiële Markten heeft afgelopen
jaar een AIFMD (Alternative Investment Fund Managers
Directive) vergunning verleend. Een belangrijke stap,
gelet op de verwachte groei van beleggingsfondsen door
de ontwikkelingen in de pensioenmarkt.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Het operationeel resultaat op onze overige activiteiten
is in 2015 sterk verbeterd met €68 miljoen tot - €151
miljoen (2014: - €219 miljoen). De toename van het
operationele resultaat komt voornamelijk door het
verbeterde resultaat vanuit onze pensioendienstverlener,
Achmea Investment Management en Independer.
Ook de lagere IT- en huisvestingskosten, de lagere
kosten van de ondersteunende stafafdelingen en de
lagere financieringslasten dragen positief bij aan het
resultaat. De bedrijfskosten zijn gedaald ondanks
de hogere pensioenpremies door de lage rente en
opstartkosten voor de ontwikkeling van onze propositie
Oudedagsvoorzieningen.

Syntrus Achmea Pensioenbeheer
De totale provisie- en commissiebaten zijn in 2015
gedaald tot €100,6 miljoen (2014: €129,4 miljoen) mede
door een afname van het aantal klanten. De kosten zijn
gedaald door een lagere inzet van personeel in lijn met
de ontwikkeling van de klantenportefeuille. Daarnaast
is de efficiëntie van de organisatie verbeterd door
gestroomlijnde processen en door de inzet van IT. Het
resultaat op de pensioenbeheersactiviteiten verbeterde
ten opzichte van 2014.

Het beheerd vermogen in vastgoed en hypotheken is
toegenomen tot €15,8 miljard (2014: €15,0 miljard). De
stijging van het vermogen onder beheer is het gevolg
van een groeiende hypotheekportefeuille en een stijging
van het aantal klanten. In lijn met de groei van het beheerd
vermogen heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance een
hogere beheervergoeding ontvangen van €63,4 miljoen
(2014: €61,1 miljoen).

1. Dit is inclusief de derivatenportefeuille (‘overlay’) per eind 2015
van €4,7 miljard.
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Beleggingen
ONS BELEGGINGSBELEID
Achmea heeft na de financiële crisis haar
beleggingsbeleid aangescherpt. Om de continuïteit
voor klanten zeker te stellen worden alle verplichtingen
afgedekt door een replicerende portefeuille. De
beleggingen van deze replicerende portefeuille reageren
min of meer gelijk op economische ontwikkelingen, zoals
renteveranderingen, als de verplichtingen die wij hebben
uitstaan. De overige beleggingen zijn ondergebracht in de
rendements-portefeuille. Met de rendementsportefeuille
streven we naar een maximaal rendement voor het
beschikbare marktrisicobudget. Bij de vaststelling
van dit budget houden we rekening met onze ‘risk
appetite’ (risicobereidheid). Deze is gebaseerd op ons
kredietoordeel, onze liquiditeitspositie en de gewenste
winstbeweeglijkheid.
De focus van ons beleid ligt vooral op de lange termijn
en, in lijn met onze coöperatieve achtergrond, vullen
we het beleid prudent in. Daarnaast stellen we strikte
limieten aan partijen waarin wij investeren. We
passen een strenge benadering van risico toe, maken
onderscheid tussen onder meer overheden en nietoverheden, en letten daarbij ook op ratings en credit
default swap (CDS) spreads.
Achmea maakt onderscheid tussen de replicerende
en de rendementsportefeuille. Met de replicerende
portefeuille dekken we waar mogelijk het marktrisico
af (vooral renterisico) dat samenhangt met de
verplichtingen. Deze portefeuille bestaat uit staats- en
bedrijfsobligaties, hypotheken, leningen, derivaten en
kasgeld. De rendementsportefeuille dekt in principe
geen verplichtingen af. Deze portefeuille belegt onder

meer in converteerbare obligaties, staatsobligaties
van opkomende markten, aandelen, vastgoed, private
equity en grondstoffen. Het doelrendement voor beide
portefeuilles wordt vastgesteld via heldere mandaten,
inclusief outperformance doelstellingen voor de
verschillende vermogensbeheerders.

VERANTWOORD BELEGGEN
Als institutioneel belegger wil Achmea haar beleggingen
voor eigen risico verantwoord beleggen. Dit om invloed
uit te oefenen op het gedrag van ondernemingen
waarin zij belegt. We zien dit als verantwoord financieel
ketenbeheer. Achmea adviseert haar klanten om ook
verantwoord te beleggen. Zij hebben de keuze om dit
wel of niet te doen. Het verantwoord beleggen beleid
van Achmea bestaat uit vijf pijlers: 1. Uitsluitingenbeleid
2. Engagement: in gesprek met ondernemingen
(ook wel ‘enhanced engagement’) 3. Stemmen
op aandeelhoudersvergaderingen van instellingen
waarin wij belegd hebben 4. Integratie ESG-criteria
5. Impactbeleggingen. Meer informatie over het
verantwoord beleggen beleid is te vinden op:
www.achmea.nl

Achmea adviseert haar klanten
om ook verantwoord te beleggen
In 2015 zijn drie nieuwe ondernemingen toegevoegd
aan het Achmea enhanced engagement programma, elk
op een ander duurzaamheidsthema: Mensenrechten,
Arbeidsrechten en Milieu. Eind 2015 waren er
gesprekken gaande met 13 ondernemingen, over de

thema’s ketenbeheer elektronica, duurzaam ketenbeheer
soja, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en
milieuschendingen.
Gedurende 2015 zijn er namens Achmea in minimaal¹
606 gevallen engagementthema’s behandeld met 280
ondernemingen (2014: minimaal¹ 491 gevallen met 213
ondernemingen). Het aantal enhanced engagements
bedroeg 14. Behandelde thema’s waren mensenrechten,
volksgezondheid, duurzaam ketenbeheer soja, CO2
management in de vastgoedsector, bedrijfsethiek en
ondernemingsbestuur.
Namens de klanten van Achmea Investment
Management2 zijn er in 110 gevallen engagementthema’s
behandeld met 96 ondernemingen (2014: 99 gevallen met
77 ondernemingen). Het aantal gevallen lag hoger dan het
aantal ondernemingen; dit omdat meerdere thema’s met
dezelfde onderneming kunnen zijn besproken.
Het engagementprogramma is ook uitgebreid met
‘focus engagement’. Hierbij zijn ondernemingen of
sectoren geselecteerd die te maken hebben met
de vijf kernthema’s van Achmea: Mensenrechten,
Arbeidsrechten, Gezondheid, Natuur en Klimaat. In 2015
is Achmea gestart met het kernthema Gezondheid, met
als focus het engagementthema ‘Duurzaamheidsrisico’s
en -kansen in de biofarmaceutische industrie’. Dit past
binnen de beslissing van Achmea genomen in 2015 om
zowel de ‘Investor Statement Access to Medicine Index’
als de ‘Clinical Trials Transparency Investor Statement’
te ondertekenen. Binnen het focus engagementthema
zal er gedurende drie jaar namens Achmea met
elf ondernemingen engagement plaats vinden op
de onderwerpen ‘Access to Medicine’, ‘Innovation
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Management’, ‘Clinical trial transparency’, ‘Business
Ethics’ en ‘Product quality management’
Met betrekking tot stemmen op aandeelhoudersvergaderingen zijn er namens Achmea in 2015 1.7171
aandeelhoudersvergaderingen bezocht (2014: 1.697¹).
Daarbij zijn 22.3731 stemmen uitgebracht (2014: 20.8001).
Namens de klanten van Achmea Investment Management
zijn er 3.2133 aandeelhouders-vergaderingen bezocht
(2014:1.5163). Daarbij zijn er 39.1313 stemmen uitgebracht
(2014: 18.3963).
Achmea is ondertekenaar van de UN Principles for
Responsible Investment en de UN Principles for Inclusive
Finance en participeert in de Carbon en Water Disclosure
Projecten. Lees meer over Achmea’s beleid en resultaten
over verantwoord beleggen in bijlage F en op
www.achmea.nl.

BELEGGINGSRENDEMENTEN
Het resultaat op beleggingen voor eigen rekening
eindigde €47 miljoen hoger dan over 2014; dit ondanks
de daling in directe beleggingsopbrengsten van
€38 miljoen. Hogere realisaties op vastrentende waarden
en aandelen zorgden voor een effect van €57 miljoen.
Het indirect resultaat op vastgoed kwam €34 miljoen
gunstiger uit dan in 2014. Waar onze beleggingen
in winkels en kantoren per saldo nog een beperkte
afwaardering kenden, was de waardeontwikkeling
van woningen in 2015 weer positief. De realisatie op
vastrentende waarden was vooral het gevolg van een
gewijzigde samenstelling van de portefeuille. Zo hebben
we onze covered bonds portefeuille door de lage
spreads afgebouwd ten gunste van beter renderende
beleggingen zoals onderhandse leningen en hypotheken.
Onze beleggingen in directe hypotheken voor het
verzekeringsbedrijf zijn het afgelopen jaar gestegen met
€2,2 miljard tot een niveau van €3,8 miljard eind 2015.

IMPACT BELEGGING: CURETIS
Elk jaar veroorzaken diverse soorten bacteriën bij
tienduizenden Nederlanders levensbedreigende longontstekingen. Steeds vaker zijn deze micro-organismen ook resistent tegen een groot aantal van de
beschikbare antibiotica. Een snelle en juiste diagnose
van de infectie kan daarom levens redden. Met de
huidige testen duurt het drie tot vier dagen voor de
behandelende arts weet welke bacterie de infectie
veroorzaakt en voor welke antibiotica ze vatbaar is.
Achmea investeerde via één van zijn participaties
in Curetis. Dit bedrijf ontwikkelde een test die in
vier uur de juiste diagnose stelt. Hierdoor kan de
arts heel snel de juiste antibiotica toedienen en de
infectie optimaal behandelen. De snelle diagnose redt
niet alleen veel levens maar draagt ook bij tot het
oplossen van een wereldwijd probleem : de inperking
van de verspreiding van gevaarlijke antibioticumresistente bacteriën. Curetis ontwikkelt vergelijkbare
testen voor de snelle diagnose van tal van andere
infecties. De start van de vermarkting van deze
diagnostica was een solide basis voor de succesvolle
beursintroductie van Curetis in november 2015.

1. Deze aantallen zijn exclusief de volmachtstemmen van F&C Asset
Management uit het vierde kwartaal van 2015 en 2014 en de 		
engagement thema's die door hun behandeld zijn.
2. Tot 31 december 2015 was dit namens Syntrus Achmea
Vermogensbeheer
3. Stijging t.o.v 2014 komt door de wijziging van een aantal
aandelenmandaten naar small cap ondernemingen en
omdat er voor 3 nieuwe klanten (waaronder ABB en Achmea
Asset Management voor geheel 2015) gestemd is op
aandeelhoudersvergaderingen.

VASTRENTENDE PORTEFEUILLE
Mede door de licht gestegen rente in de langere
looptijden en de uitgelopen spreads is de waarde
van onze vastrentende portefeuille in 2015 met 3%
afgenomen tot €34,6 miljard (eind 2014: €35,7 miljard.
Hiervan is ruim €18,5 miljard (eind 2014: €20,6 miljard)
oftewel 53% (eind 2014: 58%) belegd in staatsobligaties,
staatsgerelateerde obligaties en staatsgegarandeerde
leningen. Veruit het grootste deel hiervan is belegd in
Nederlandse staatsobligaties. Daarnaast hebben we
grote allocaties naar Duitse en Franse staatsobligaties
en beleggen we onder meer in Oostenrijkse, Finse en
Belgische staatsobligaties. Achmea is actief in Ierland
en Griekenland en belegt in Ierse staatsobligaties (eind
2015: €406,9 miljoen) en in Griekse staatsobligaties
(eind 2015: €6,4 miljoen). We hebben de samenstelling
van onze vastrentende portefeuille in 2015 verder
aangepast ten gunste van directe woninghypotheken
(eind 2015: €3,8 miljard). Hiermee verhogen we het
rendement van onze portefeuille en verbeteren we
de samenstelling van de beleggingsportefeuille die
dient om onze verplichtingen aan polishouders af te
dekken. We hebben het aandeel directe hypotheken
in onze portefeuille in 2015 vergroot via de kanalen
Tellius Toekomstvast en Hypotrust Woonbewust. Door
het opbouwen van een positie in directe Nederlandse
woninghypotheken hebben we onze allocatie naar
staatsobligaties en covered bonds verlaagd. Het
valutarisico en rentemismatchrisico tussen beleggingen
en verplichtingen dekken we af met derivaten.
Onze vastrentende portefeuille is prudent belegd. Een
groot deel van de portefeuille heeft een AAA-rating4.
De toename van het percentage vastrentende waarden
zonder rating tot 12% (eind 2014: 7%) is het gevolg van
de opbouw van ons aandeel in directe hypotheken.

4. Op basis van de gemiddelde rating.
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Totale beleggingsportefeuille*
(31-12-2015: €46,0 miljard)

Overige
beleggingen

Totale beleggingsportefeuille*
(31-12-2014: €48,3 miljard)

Overige
beleggingen

6% 3% Vastgoed
Derivaten 8%
3% Aandelen
Deposito's 3%
2% Alternatieve
beleggingen

6% 3% Vastgoed
Derivaten 8%
3% Aandelen
Deposito's 3%
2% Alternatieve
beleggingen

75% Vastrentend

74%Vastrentend

Relatieve verdeling vastrentende portefeuille
(31-12-2015: €34,6 miljard)

23% 1%
Gedekte
1% Vastrentende
fondsen*
obligaties 3%
Asset
39% Staatsobligaties
backed 4%
bonds
Leningen en
14% Staatsgerelateerde
hypotheken
en staatsgegarandeerde
14%
obligaties
Bedrijfsobligaties

Converteerbare
obligaties

Relatieve verdeling vastrentende portefeuille
(31-12-2014: €35,7 miljard)

25% 1%
1% Vastrentende
5%
fondsen*
Asset
48% Staatsobligaties
backed 4%
bonds
Leningen en
10% Staatsgerelateerde
hypotheken
en staatsgegarandeerde
6%
obligaties
Bedrijfsobligaties

Converteerbare
obligaties

Gedekte
obligaties

*In het jaarjaarverslag worden vastrentende fondsen weergegeven als onderdeel van de vastrentende portefeuille en vastgoed fondsen als
onderdeel van vastgoed. In de jaarrekening zijn deze onderdelen weergegeven als onderdeel van aandelen en gelijkende beleggingen.

AANDELEN- EN ALTERNATIEVE
BELEGGINGSPORTEFEUILLE
Onze aandelenportefeuille bedroeg eind 2015 €1,2 miljard
(eind 2014: €1,3 miljard) oftewel een aandeel van 3% in
onze totale beleggingsportefeuille. Ondanks de positieve
waardeontwikkeling van de portefeuille in 2015 van
ca. 2% is de omvang van de portefeuille door verkoop
van aandelenposities eind 2015 toch kleiner geworden.
Op dit moment is onze aandelenportefeuille voor 85%
belegd in volwassen aandelenmarkten (eind 2014: 80%)
en voor 15% in opkomende markten (eind 2014: 20%).
Naast onze aandelenportefeuille beheren we ook een
portefeuille met alternatieve beleggingen zoals private
equity, hedgefondsen, infrastructuur en grondstoffen.
Deze portefeuille bedroeg eind 2015 €1,1 miljard (eind
2014: €1,1 miljard).
De daling van de olieprijs in 2015 heeft het rendement op
de beleggingscategorie grondstoffen negatief beïnvloed.
Daarnaast is van deze categorie het exposure ook door
verkopen gedaald; daar tegenover stond een uitbreiding in
andere categorieën zoals die van hedgefondsen en private
equity. Het valutarisico op onze posities in aandelen en
alternatieve beleggingen dekken wij grotendeels af.

VASTGOEDPORTEFEUILLE
Onze vastgoedportefeuille bedroeg eind 2015
€1,4 miljard (eind 2014: €1,4 miljard) oftewel 3,0%
van onze totale beleggingsportefeuille. De daling
van de waarde van de vastgoedportefeuille komt
voort uit een gedeeltelijke verkoop van direct
vastgoed en uit afboekingen. Eind 2015 bestond onze
vastgoedportefeuille voor €1,1 miljard uit directe
vastgoedbeleggingen, waarvan 39% woningen,
30% winkelpanden, 26% kantoorpanden en 5%
overig onroerend goed. Onze vastgoedportefeuille
omvatte daarnaast €265 miljoen aan indirecte
vastgoedbeleggingen.

Achmea Jaarverslag 2015

65

Verslag van de Raad van Bestuur - Onze financiële resultaten

1
2
3
4
5
6
7

TOP 5 BELEGGINGEN STAATSOBLIGATIES
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk
Finland

(€ MILJOEN)
31-12-2015

31-12-2014

RATING

8.931
2.842
1.465
523
417

10.825
3.138
1.417
528
395

AAA
AAA
AA
AA
AAA

31-12-2015

31-12-2014

43%
15%
15%
13%
2%
12%
100%

50%
14%
16%
11%
2%
7%
100%

VERDELING VASTRENTENDE PORTEFEUILLE NAAR RATING
AAA
AA
A
BBB
<BBB
Geen rating
Totaal

Conform onze verwachting heeft 2015 een herstel
laten zien van de waardeontwikkeling van woningen.
We verwachten dat huizenprijzen de komende jaren
verder zullen stijgen. Voor het segment kantoren in
onze portefeuille verwachten we nog waardedalingen.
Ook voor het segment winkels verwachten we de
komende jaren waardedalingen door het steeds
hogere percentage online verkopen. De Nederlandse
winkelmarkt heeft het hierdoor lastig, mede in
combinatie met de economische recessie; dit blijkt ook
uit het recente aantal grote faillissementen in de retail

in Nederland. Naar verwachting zal ook de komende
jaren het middensegment in de retail onder druk blijven
staan. Kleine en middelgrote steden zullen te maken
krijgen met steeds meer leegstand, ook op A1 locaties.
Wij blijven onze vastgoedportefeuille dan ook zo
voorzichtig en actueel mogelijk waarderen. Daarom
voeren we op kwartaalbasis een volledige taxatie uit
op 25% van onze portefeuille en een review op de
resterende 75%. Hierdoor wordt in de loop van een jaar
de gehele vastgoedportefeuille volledig geherwaardeerd.
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Kapitaal- en liquiditeitsmanagement
KAPITAALMANAGEMENT

Raamwerk voor kapitaalmanagement
Goed kapitaal- en liquiditeitsmanagement is
essentieel voor het borgen van continuïteit voor onze
polishouders, medewerkers, aandeelhouders en andere
belanghebbenden. We hebben daarom een robuuste
balans en effectief kapitaal- en beleggingsmanagement
als een van de kritieke succesfactoren voor het
realiseren van onze ambitie om de meest vertrouwde
verzekeraar te worden. In lijn met onze risk appetite
(risico-bereidheid) streven we naar een gezond en
toereikend kapitaalsniveau op basis van de eisen van
Solvency II en Standard & Poor’s. Daarnaast streven we
naar het waarborgen van een consequente toepassing
van ons kapitaalmanagementbeleid in de praktijk.
Kapitaalmanagement is een integraal onderdeel van
de wijze waarop we onze organisatie sturen. Het
raamwerk voor kapitaalmanagement is ontwikkeld
om te waarborgen dat Achmea Groep en haar
dochter-ondernemingen zijn gekapitaliseerd in
overeenstemming met wettelijke eisen en de door de
Raad van Bestuur vastgestelde eisen voor risk appetite,
risicotolerantie en economisch kapitaal. Het hoofdstuk
Risicobeheer in dit jaarverslag bevat een toelichting
op onze risk appetite statements. Wij hebben onze
risk appetite statements met betrekking tot onze
kapitaalpositie nader uitgewerkt in een interne Capital
Adequacy Policy. Zo hebben we streefniveaus voor de
hoogte van kapitaal vastgesteld voor Solvency II (op
basis van ons partieel intern model) en voor Standard
& Poor’s (conform een AA-rating voor kapitaal).
Daarnaast worden er periodiek gevoeligheidsanalyses
en stress testen uitgevoerd op deze kapitaalsposities,

bijvoorbeeld door het doorrekenen van het effect van
extreme stormen of grote rentebewegingen. Als de
hoogte van het kapitaal onder de vooraf gedefinieerde
drempelniveaus komt zijn er maatregelen gedefinieerd.
Daarnaast maakt Achmea jaarlijks een Recovery
Plan. Hierin zijn de effectiviteit van de gedefinieerde
maatregelen onder verschillende scenario’s beoordeeld.

Doelstellingen kapitaalmanagement
De belangrijkste doelstellingen van Achmea’s
kapitaalmanagement zijn:
• Uitvoering geven aan de interne toetsing van de
kapitaaltoereikendheid, inclusief de planning van
kapitaalsposities voor de korte tot middellange
termijn en het uitvoeren van stresstesten;
• Op basis van een risicogebaseerde methodiek
kapitaal toewijzen aan bedrijfsonderdelen, in lijn
met de strategische doelstellingen van de groep en
het optimaliseren van rendementen op economisch
kapitaal;
• Het dividendbeleid en de dividenduitkeringen van
de groep beheren, waarbij rekening wordt gehouden
met de wensen en eisen van aandeelhouders,
toezichthouders en andere belanghebbenden.

Kapitaalpositie per 31 december 2015
Het eigen vermogen is afgelopen jaar toegenomen tot
€10.280 miljoen (2014: €9.818 miljoen), een stijging van
€462 miljoen. De grootste bijdragen aan deze stijging
werden geleverd door de nettowinst over 2015 van
€386 miljoen en de uitgifte van een nieuwe perpetuele
obligatielening van €750 miljoen; deze is deels gebruikt
voor de inkoop en aflossing van een bestaande perpetuele
obligatielening van €367 miljoen. De daling van de
herwaarderingsreserve en reservekoers-verschillen met

€231 miljoen en dividend- en couponbetalingen van
€63 miljoen hadden een negatieve impact op het eigen
vermogen. De herwaarderingsreserve daalt naar
€686 miljoen. Door de rentestijging daalt de
ongerealiseerde herwaardering op de vastrentende
waarden met €157 miljoen. Door het stijgen van
aandelenmarkten is de ongerealiseerde herwaardering
op aandelen en vergelijkbare beleggingen in 2015
toegenomen, met €46 miljoen. Het effect van realisaties
door verkoop is €215 miljoen negatief.
Alle beleggingsresultaten op de vastrentende
beleggingen en derivaten voor eigen rekening en risico
van het pensioen- en levenbedrijf worden opzij gezet
in een Fund for Future Appropriation (FFA). Dit is een
voorziening ter dekking van de verplichtingen aan onze
klanten met een levensverzekering voor nog niet in
winstdeling betrokken resultaten. Het FFA maakt deel
uit van de verzekeringsverplichtingen.
Het FFA is afgenomen met in totaal €0,5 miljard tot
€6,2 miljard (ultimo 2014: €6,7 miljard) door een lichte
rentestijging op het lange eind van de curve.
De valutareserve nam met €46 miljoen af door een
lagere koers van de Turkse lira.
Tot slot hebben we in 2015 voor €63 miljoen
aan dividend- en couponbetalingen aan onze
aandeelhouders en obligatiehouders uitgekeerd.
Dit bedrag is opgebouwd uit €17 miljoen dividend op
preferente aandelen en €46 miljoen couponbetalingen
op hybride kapitaal.
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ONTWIKKELING EIGEN VERMOGEN
Totaal eigen vermogen 31-12-2014

(€ MILJOEN)

9.818

Nettowinst

386

Uitgifte perpetual

750

Aflossing perpetual

-367

Mutatie herwaarderingsreserve

-185

Mutaties valutareserves

-46

Pensioenverplichtingen en beleggingen

9

Dividend- en couponbetalingen aan
aandeel- en obligatiehouders

-63

Overig effecten

-22

Totaal eigen vermogen 31-12-2015

10.280

Solvency I-positie per 31 december 2015
Een gezonde financiële positie is nodig om ook in
de toekomst te kunnen voldoen aan de afspraken
die we met onze klanten hebben gemaakt. De
IGD solvabiliteitsratio (exclusief bancaire en
pensioendienstverleningsactiviteiten) is ten opzichte van
eind 2014 met 5 procentpunt afgenomen tot 210% (eind
2014: 215%). Deze afname is het gevolg van een afname
in het beschikbare kapitaal van €57 miljoen en een
toename in het vereist kapitaal van €78 miljoen.
De daling van het beschikbare kapitaal komt door
een lager resultaat van de toereikendheidstoets op
de verplichtingen van ons pensioen- en levenbedrijf
met € 533 miljoen dat grotendeels gecompenseerd
wordt door de stijging van het eigen vermogen met
€462 miljoen. De afname in de toereikendheidstoets
komt door renteschommelingen, wijzigingen in sterfteen vervalaannames en eenmalige wijzigingen in de
kostenaannames.
Achmea hanteert de ECB AAA-rentecurve inclusief een
‘ultimate forward rate’ (UFR) bij het uitvoeren van de
toereikendheidstoets. Zonder toepassing van de UFR

zou de IGD solvabiliteitsratio eind 2015 ongeveer 15
procentpunt lager liggen. Dit negatieve effect bedroeg
per 31 december 2014 ongeveer 23 procentpunt. Deze
ontwikkeling is een gevolg van de gestegen rente in 2015.
De FCD solvabiliteitsratio, die betrekking heeft op de
Groep inclusief bancaire en pensioendienstverleningsactiviteiten, is gedurende 2015 afgenomen tot 211%
(eind 2014: 217%). De ‘core Tier 1 ratio’ van Achmea
Bank daalde licht naar 16,8% (eind 2014: 17,0%).
Staalbankiers’ core Tier 1 ratio steeg tot 29,7% (eind
2014: 18,9%).

ONTWIKKELING EIGEN VERMOGEN

Nederlandse schadeverzekeraars, Achmea Reinsurance
Company en de Griekse dochter InterAmerican Property
& Casualty Insurance Company SA voor de berekening
van schade- en inkomen (Health SLT) verzekeringstechnisch risico. Achmea wil dit model verder
uitbreiden met een intern model voor het zorg (Health
NSLT) verzekeringsrisico en het marktrisico. Achmea
gebruikt de modellen voor deze laatste onderdelen al
voor interne sturing.
De Solvency II ratio per 31 december 2015 voor de
Groep, inclusief de bancaire entiteiten, op basis van het
goedgekeurd model is 201%.

(€ MILJOEN)

31-122015

31-122014

Δ

Beschikbaar kapitaal

8.383

8.440

-1%

Vereist kapitaal

4.001

3.923

2%

Solvabiliteit (IGD)

210%

215%

-5%-pnt

Solvency II-positie per 31 december 2015
Vanaf 1 januari 2016 is Solvency II het leidend regime
in het kapitaalbeleid van Achmea. Hiertoe zijn interne
modellen ontwikkeld voor interne sturing, omdat
deze beter aansluiten bij de risico’s van Achmea dan
de Solvency II standaardformule die is gebaseerd op
Europese gemiddelden.
Achmea heeft goedkeuring gekregen voor het gebruik
van het partieel intern model voor prudentiële
doeleinden van De Nederlandsche Bank en van de Bank
of Greece. Het model is getoetst door de toezichthouders
en voldoet aan de vereisten van Solvency II. Het model biedt
Achmea een beter inzicht in de risico’s. Dit maakt betere
sturing mogelijk en de belangen van klanten zijn nog beter
beschermd.
Het partieel intern model (schade- en inkomensverzekeringstechnische risico’s) wordt gebruikt door de
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Financieringsstrategie
Onze financieringsstrategie dient om de toegang tot
internationale kapitaal- en kredietmarkten tegen geringe
kosten te waarborgen. De financieringsactiviteiten
bij Achmea zijn gecentraliseerd en worden op
concernniveau gecoördineerd. Achmea kan de
activiteiten van dochterondernemingen financieren
via achtergestelde leningen of andere vormen van
kapitaal en leningen. Als holding maakt Achmea voor
haar financiering hoofdzakelijk gebruik van dividenduitkeringen en interne kostendoorbelastingen. Vanaf
2014 hanteren wij een nieuwe methodiek om de kosten
van activiteiten van ondersteunende afdelingen aan de
bedrijfsonderdelen toe te rekenen. Hierdoor wordt een
groter deel van de groepsactiviteiten gefinancierd vanuit
interne kostendoorbelastingen.
De tabel in de rechterkolom geeft als aanvulling op
het kasstroomoverzicht in de jaarrekening een uitgebreid
overzicht van de kapitaal- en liquiditeitsstromen van de
Holding. Gegeven de governance in Achmea groep reflecteert
dit perspectief vanuit de Holding het best de kasstromen
tussen de Holding en de operationele activiteiten binnen
de groep. Mede door de solide toegang tot kapitaalmarkten
beschikt Achmea over voldoende financiële flexibiliteit.

Daarnaast heeft Achmea B.V. in februari 2015 na een bod
in contanten, €229 miljoen in hoofdsom van de uitstaande
€367 miljoen 5,125% Fixed-to-Floating Rate Perpetual
Securities teruggekocht tegen 101,5%. In juni is de
resterende €138 miljoen tegen par terugkocht.
Onze debt leverage ratio* steeg door deze transacties
naar 25,5% (eind 2014: 24,3%). Onze double leverage
ratio** daalde licht naar 104,7% (eind 2014: 105,8%). De
fixed-charge coverage ratio, die de verhouding weergeeft
tussen vaste financieringslasten en de operationele
winst voor rente en afschrijvingen, verslechterde naar
4,1x (eind 2014: 4,3x). De debt leverage ratio en de fixed
charge coverage ratio van 2014 zijn marginaal veranderd
doordat wij de CHF200 miljoen lening beschouwen als
een vaste financieringslast op holdingsniveau.

LIQUIDITEIT ONTVANGEN UIT
OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2015

Schade Nederland

0

Zorg Nederland

0

Pensioen & Leven Nederland

0

Internationaal

1

Bancaire activiteiten

87

Overige

10

Opbrengsten uit desinvesteringen

30

Financiering / groepsactiviteiten
Netto betaalde rente

-52

Dividend en couponbetalingen

-70

Netto mutatie in leningen

378

Verrekening van belastingen

214

Holdingactiviteiten

-19

Investering in bedrijfsonderdelen en
deelnemingen
Internationaal

In februari 2015 heeft Achmea B.V. €750 miljoen
subordinated notes met een coupon van 4,25%
uitgegeven. Deze notes hebben een oneindige looptijd
met een eerste callmogelijkheid na 10 jaar. De notes zijn
genoteerd aan de Irish Stock Exchange in Dublin, Ierland.

* Debt leverage: niet-bancaire schulden en perpetuals als
percentage van de som van het totale eigen vermogen,
niet- bancaire schulden en perpetuals minus goodwill.

Overzicht van wijzigingen in liquiditeits positie
op holding niveau*

Bancaire activiteiten

*** Fixed-charge-coverage ratio: de verhouding tussen vaste
financieringslasten en het operationeel resultaat gecorrigeerd
voor rente en afschrijvingen.

-13
-179

Overige

-33

Netto mutatie liquiditeits positie

354

* Dit betreft Achmea B.V. en alle wijzigingen in liquiditeit die
primair betrekking op verantwoordelijkheden van de holding en
zijn exclusief de wijzigingen in liquiditeits positie die betrekking
hebben op (specifieke) operationele bedrijfsonderdelen.

** Double leverage: de verhouding tussen (a) het verschil tussen
eigen vermogen en ‘subordinated debt’ op holding niveau en
het eigen vermogen van de deelnemingen en immateriële vaste
activa (b) het eigen vermogen op holding niveau.
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De robuustheid van de financiële positie van Achmea blijkt
uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige
kapitaal. Onderstaande grafieken tonen de allocatie van
het kapitaal over de activiteiten van Achmea.

LIQUIDITEITSMANAGEMENT

Liquiditeitsbeleid
Volgens de risk appetite statements van Achmea
moet voldoende liquiditeit behouden worden om in
extreme stress-scenario’s zowel op holdingniveau als
op juridische entiteit niveau, nu en in de toekomst, aan
liquiditeitsverplichting te kunnen voldoen. De liquiditeitspositie van de Groep moet toereikend zijn en te allen
tijde financiële flexibiliteit bieden. Wij hebben onze risk
appetite statements met betrekking tot liquiditeit nader
uitgewerkt in een interne Liquidity Risk Policy.
In het liquiditeitsbeleid is vastgelegd hoe Achmea
en haar Schade-, Zorg-, Leven- en Bancaire dochter
ondernemingen het liquiditeitsrisico beheersen. Verder
zijn er rekenmodellen ontwikkeld die over diverse

tijdshorizonnen een prospectief beeld geven van de
liquiditeitspositie en -risico’s van Achmea; dit onder
normale omstandigheden en voor een reeks matige
tot extreme stress-situaties. De rekenmodellen en de
gestelde limieten helpen Achmea om te voldoen aan
de risk appetite statements zoals gedefinieerd door het
Finance & Risk Committee en formeel vastgesteld door
de Raad van Bestuur. De rekenmodellen waarborgen
dat Achmea vroegtijdig gewaarschuwd wordt als het
risico dreigt van onvoldoende liquiditeit om aan de
verplichtingen te kunnen voldoen. Verder stellen de
modellen Achmea in staat om kwantitatieve informatie
over de liquiditeitspositie op diverse niveaus te verschaffen
aan toezichthouders en andere belanghebbenden.
Voor extreme scenario’s zijn diverse noodmaatregelen
gedefinieerd om liquiditeit te genereren.

internationale banken. Eind 2015 zijn de gecommitteerde
kredietfaciliteiten ter grootte van €750 miljoen niet
aangesproken. De kredietfaciliteiten zijn in 2015
heronderhandeld en met 1 jaar verlengd. De faciliteit
loopt tot 2020. De kredietfaciliteiten bevatten geen
convenanten met betrekking tot financiële ratio’s of
bancaire convenanten met de verplichting tot aflossing
indien de rating wordt verlaagd. Een verandering in
de rating kan wel van invloed zijn op de hoogte van de
renteopslag c.q. rentepercentages.

Liquiditeit holding, verzekerings- en bancaire
entiteiten

Onze bankbedrijven hebben een gezonde
liquiditeitspositie en hebben deze positie ruim boven
de wettelijke eisen gehouden. Achmea Bank heeft
in 2015 twee senior publiek geplaatst ongedekte
obligatieleningen uitgegeven voor een totaalbedrag van

Achmea houdt voor liquiditeitsdoeleinden op
concernniveau gecommitteerde en niet-gecommitteerde
kredietfaciliteiten aan bij een aantal voornamelijk

De liquiditeitspositie van onze verzekeringsbedrijven is
meer dan gezond, aangezien we een hoog niveau van
liquide beleggingen aanhouden in onze beleggingsmix.
Daaronder zijn snel liquide te maken overheidsobligaties
en beursgenoteerde aandelen.

Kapitaalstructuur

Samenstelling eigen vermogen

Kapitaalsverdeling

(31 december 2015: €11.733 miljoen)

(31 december 2015: €10.280 miljoen)

(31 december 2015: €10.280 miljoen)

Achtergesteld
obligaties (500)

4%

Hybride kapitaal
(1.350)

12%

obligaties
6% Senior
(750)
geldmiddelen
2% Overige
(203)
76% Kernkapitaal
(8.930)

Goodwill (759)
Gewoon
aandelenkapitaal
(9.310)

91%

7% 0% VOBA
(Value of business
acquired) (15)
immateriële
2% Overige
activa (196)

8% -1% Overige (-103)
Internationaal (904) 9% 19% Schade &
Inkomen NL(1.984)
Pensioen &
Leven NL 34%
NL
(3.464)
31% Zorg
(3.190)
Banking (841)
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€1,2 miljard en een uitgifte gedaan van een ongedekte
onderhandse obligatieleningen van €0,6 miljard.
Daarnaast is er voor een bedrag van €0,9 miljard aan
RMBS (‘residential mortgage-backed securities’) in de
kapitaalmarkten geplaatst. Achmea Bank heeft in 2015
voor €0,3 miljard aan senior ongedekte obligaties en voor
€1,3 miljard RMBS notes afgelost.

Dividendbeleid
Bij de kapitaaluitbreiding in april 2009 is met
de aandeelhouders overeengekomen dat de
dividenduitkeringen aan gewone aandeelhouders 45%
van de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders
zullen bedragen. Dividendvoorstellen dienen te worden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders. Daarnaast wordt in dividendvoorstellen
rekening gehouden met prudent financieel beleid.
Als de solvabiliteit aan het eind van het jaar boven de
130% ligt (de harde ondergrens gebaseerd op het beoogde
model), maakt de Raad van Bestuur een dividendvoorstel.
Het dividendvoorstel is primair gebaseerd op de lange
termijn financiële soliditeit van de groep alsmede de
bij de vennootschap betrokken stakeholders. Bij het
dividendvoorstel vindt een uitgebreide toetsing plaats
of het uitkeren van dividend verantwoord is. Daarbij
wordt onder meer gekeken naar de ontwikkeling van de
solvabiliteit over de planperiode, de ontwikkeling van de
liquiditeit, uitkomsten van scenario- en stresstesten en
diverse ratio’s vanuit een rating agency perspectief, zoals
de S&P-kapitaalpositie, de schuldratio en de fixed charge
coverage ratio. Deze toetsing wordt vastgelegd in een
notitie. Op basis van al deze indicatoren wordt door de
Raad van Bestuur een zorgvuldige en prudente afweging
gemaakt van de uitkering van dividend. Een besluit om
dividend uit te keren moet worden goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen.

Ratings
In 2015 bleven de Standard & Poor’s (S&P)-ratings
van de Achmea Groep (A-, ‘negative outlook’) en de
Achmea verzekeringsbedrijven (A+, ‘negative outlook’)
ongewijzigd. Achmea Reinsurance Company N.V. heeft
in 2015 een separate S&P rating van A ontvangen.
De S&P rating van Achmea Bank bleef ongewijzigd
(A, ‘negative outlook’). De rating van Achmea Bank is
gekoppeld aan de rating van de Holding. Ten slotte,
heeft Achmea Bank een rating van Fitch (A, ‘negative
outlook’). Deze is in 2015 op een eenzelfde niveau
als de S&P rating gekomen en is daarmee één niveau
gestegen ten opzichte van 2014.

RATINGS
ENTITEIT

TYPE

S&P

FITCH

MOODY’S

HOLDING
Achmea B.V.

CCR

A-

Achmea Schadeverzekeringen N.V.

CCR / IFSR

A+

Achmea Zorgverzekeringen N.V.

CCR / IFSR

A+

Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V.

CCR / IFSR

A+

Achmea Bank N.V.

CCR lange termijn
CCR korte termijn
Secured debt programma

A
A-1
A

Achmea Bank N.V.

Covered bond programma

INSURANCE ENTITIES

BANKING ENTITIES
A
F1
AAA

AAA

* CCR: Counterparty Credit Rating
IFSR: Insurer Financial Strength Rating
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Risicobeheer
Effectief risicomanagement is essentieel voor de
duurzaamheid van Achmea en voor het in stand houden
van een duurzame relatie met onze klanten en andere
stakeholders. Achmea is blootgesteld aan verzekeringsrisico,
marktrisico, tegenpartijrisico, operationeel risico,
liquiditeitsrisico, compliance risico en strategische risico.
Achmea heeft een geïntegreerd risicomanagement
raamwerk dat effectief bijdraagt aan het verwezenlijken
van de strategie en bedrijfsdoelstellingen. In de paragraaf
Risicomanagement in de jaarrekening (toelichting 49) is
een beschrijving opgenomen van het risicomanagement
raamwerk. Hierin is onder meer een beschrijving
opgenomen van de risicobereidheid, de risico-cultuur,
de risico-governance en het profiel van de belangrijkste
risicotypes en de getroffen beheersingsmaatregelen.
In deze paragraaf geven we een toelichting op de
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van
risicomanagement en geven we een korte beschrijving
van het risicoprofiel aan de hand van de belangrijkste
risico-typen. In de paragraaf Strategie staat een
beschrijving van de strategische risico’s van Achmea.

RISICOMANAGEMENT 2015
Het risicomanagement raamwerk krijgt periodiek
een update. In het afgelopen jaar zijn onder meer de
volgende veranderingen doorgevoerd:
• Als onderdeel van de implementatie van Solvency
II (van kracht per 1 januari 2016), zijn onder meer
verbeteringen aangebracht in het risicomodel en het
ORSA proces (Own Risk & Solvency Assessment). Voor
een verdere toelichting verwijzen we naar een aparte
paragraaf over Solvency II.

• De groepsafdeling Risk & Compliance is opgesplitst
in een afdeling Risk Management en een afdeling
Compliance. Dit zorgt voor een betere borging van de
risicomanagement en compliance functie. De actuariële
functie is hierbij op groepsniveau en voor enkele
bedrijfsonderdelen onderdeel van de afdeling Risk
Management. De actuariële functie is het afgelopen
jaar versterkt, onder meer door het ontwikkelen van het
Actuariële Function Holder Report.
• Na de jaarlijkse review van de risicobereidheid (‘risk
appetite’) is deze op een aantal punten aangepast.
Daarbij is de risicobereidheid niet materieel gewijzigd.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hebben te
maken met het onderdeel kapitaal en risicobeleid;
daarbij wordt in navolging van de invoering van
Solvency II opgenomen dat zal worden gestuurd op de
Solvency II ratio en niet langer op de Solvency I ratio.
Daarnaast zijn aparte statements opgenomen voor
ieder financieel risicotype.
• In 2015 is de waarderingscurve voor de berekening
van de IFRS toereikendheidstoets Leven & Pensioenen
gewijzigd. Vanaf het tweede kwartaal wordt de IFRS
toets in aansluiting op de gangbare systematiek in de
markt berekend met de Solvency II curve.
• De periodieke risico-rapportages zijn verbeterd, onder
meer door het versterken van het integrale risicobeeld
in de rapportages. Hierdoor kan het management het
risicobeeld beter bewaken en hierop bijsturen.
• Dit jaar is een trendanalyse op de uitgevoerde risicoanalyses voor de periode 2012-2015 uitgevoerd, waaruit
onder meer geconcludeerd is dat in de loop van de tijd de

risicobewustwording is toegenomen. Een aantal risico’s
blijft aanwezig. Deze risico’s zijn ofwel geaccepteerd of de
genomen maatregelen kennen een lange doorlooptijd om
de gewenste veranderingen door te voeren.
• Dit jaar is de bruto netto risicoanalyse versterkt.
Hierbij heeft ‘bruto’ betrekking op het risicoprofiel
voor het nemen van maatregelen en ‘netto’ op het
risicoprofiel na genomen maatregelen. Met de brutonetto risicoanalyse is het risicoprofiel beter doorleefd
en zijn de geïdentificeerde risico’s beter beoordeeld
op volledigheid. Deze analyse is ook van belang voor
het versterken van het ORSA proces.

SOLVENCY II
Achmea is gereed voor de invoering van Solvency II, de
opvolger van het solvabiliteitsregime voor verzekeraars
van de Europese Unie dat per 1 januari 2016 van
kracht wordt. Specifieke Solvency II-eisen, zoals het
ontwikkelen en beheren van een risicomodel voor het
kwantificeren van ons risicoprofiel en de eigen risico- en
solvabiliteitsbeoordeling (ORSA) zijn opgenomen in ons
risicomanagement raamwerk.
Achmea heeft in 2015 een formele applicatie ingediend
bij DNB en de goedkeuring ontvangen voor het gebruiken
van een partieel intern model voor onderdelen van
het schadeverzekeringsrisico van de Nederlandse
verzekeringsentiteiten en InterAmerican Greece.
Achmea wil dit model verder uitbreiden met een intern
model voor het zorg (Health NSLT) verzekeringsrisico
en het marktrisico. Achmea gebruikt de modellen voor
deze laatste onderdelen al voor interne sturing.
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Specifieke onderdelen die dit jaar bij de implementatie
extra aandacht hebben gekregen zijn het berekeningsen rapportageproces voor het rapporteren over
Solvency II, het verhogen van de rapportagefrequentie
van een jaarlijkse Solvency II rapportage naar een
kwartaalrapportage, het vaststellen van de Solvency II
limieten als onderdeel van het risk appetite raamwerk,
het updaten van de beleidsdocumenten en het verhogen
van de algemene Solvency II kennis in de organisatie.

OVERZICHT RISICO‘S
Zoals hiervoor is aangegeven is Achmea blootgesteld
aan verzekeringsrisico, marktrisico, tegenpartijrisico,
operationeel risico, liquiditeitsrisico, compliance risico en
strategisch risico. Hieronder volgt een korte toelichting
op de exposure en beheersing van deze risico’s.

Verzekeringsrisico
Door het productenaanbod is Achmea blootgesteld
aan leven-, schade- en zorgrisico’s. Binnen Achmea’s
levenrisico overheerst het langleven risico en dit risico
wordt nauwgezet gevolgd. Achmea accepteert in Nederland
geen hoge industriële verzekeringstechnische risico’s,
zoals van luchthavens of krachtcentrales. In Turkije (Eureko
Sigorta) worden deze risico’s vanuit strategisch oogpunt
wel geaccepteerd. Deze risico’s worden voor 100% of met
een zeer klein eigen behoud herverzekerd bij hoogwaardige
verzekeraars. Met name opstal en casco motorrijtuigen
staan bloot aan catastroferisico’s. Daarbij zijn storm en
hagel de belangrijkste natuurlijke gevaren in Nederland.
Beperkter van omvang speelt bij onze buitenlandse
bedrijven in Griekenland (InterAmerican) en Turkije (Eureko
Sigorta) het aardbevingsrisico. In het algemeen worden
de verzekeringsrisico’s beheerst met productontwikkeling
waaronder adequate premiestelling, acceptatie, het toetsen
van de voorzieningen en herverzekering.

Marktrisico
Als financiële dienstverlener staat Achmea bloot aan

marktrisico, vanwege haar beleggingsportefeuille,
minimumgaranties en winstdeling (levensverzekeringen
en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en retail
bankproducten (hypotheken, deposito’s, spaarrekeningen
en rekeningen courant). Specifieke gebeurtenissen die
een grote impact op korte termijn kunnen hebben zijn
extreme schokken op de financiële markten en een
extreme stijging van de rente.

leningen en tegenpartijrisico’s in de geldmarkt en de
kapitaalmarkt. In 2014 is gestart met het opbouwen
van een portefeuille met hypothecaire leningen als
matching voor levensverzekeringen. Het kredietrisico
bij hypothecaire leningen wordt gemitigeerd door het
toepassen van het acceptatiebeleid en vervolgens de
aflossingscriteria te bewaken.

Liquiditeitsrisico
Voor haar Nederlandse verzekeringsmaatschappijen
beheert Achmea de marktrisicoposities binnen het Asset
& Liability Management (ALM) raamwerk. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een matching portefeuille
en een rendementsportefeuille. Bij de matching
portefeuille worden lange termijn-beleggingsrendementen
behaald die voorzien in de verplichtingen uit de
verzekeringsovereenkomsten. Het renterisico van deze
beleggingen en verplichtingen wordt op economische
basis beheerd. Daarbij worden rentederivaten gebruikt
om de matching van de verzekeringsverplichtingen te
verbeteren. Met de rendementsportefeuille worden
beleggingsrisico’s genomen, met als doel rendement te
behalen via in de markt aanwezige risicopremies.

Er vinden risicoanalyses plaats
op strategisch, tactisch en
operationeel niveau.
Tegenpartijrisico
Achmea is blootgesteld aan risico’s van allerlei
tegenpartijen op het gebied van beleggingen, financieel
beheer, bancaire activiteiten, herverzekering,
zorgverleners, tussenpersonen en polishouders.
Het beheren van het tegenpartijrisico is erop
gericht om te waarborgen dat de portefeuilles goed
gediversifieerd zijn. Achmea’s kredietrisico bij bancaire
activiteiten vanuit Achmea Bank en Staalbankiers
is voornamelijk geconcentreerd in hypothecaire

Liquiditeitsrisico heeft betrekking op het niet efficiënt
kunnen voldoen aan de verwachte en onverwachte
huidige en toekomstige kasstromen en behoefte voor
onderpand zonder hiermee de dagelijkse bedrijfsvoering
of de financiële positie van een rechtspersoon negatief te
beïnvloeden.
Het liquiditeitsrisico binnen de verzekeringsactiviteiten
van Achmea wordt gemitigeerd door de beschikbaarheid
van voldoende geldmiddelen en kredietfaciliteiten en
beleggingen in liquide middelen. Voor de bancaire
activiteiten beheert Achmea haar liquiditeitsrisico op
diverse niveaus: de kaspositie op de korte termijn,
financieringsbehoefte op de middellange termijn en
gediversifieerde financiering op de lange termijn.

Operationeel risico
Net als andere bedrijven wordt Achmea blootgesteld aan
het risico van verlies ten gevolge van ontoereikende of
falende interne processen, medewerkers of systemen,
of van externe gebeurtenissen. Achmea onderscheidt
de volgende zeven categorieën risicogebeurtenissen:
1. Interne fraude, 2. Externe fraude, 3. Uitvoering &
procesbeheersing, 4. Klanten, producten & gedragsregels,
5. Bedrijfsonderbreking en systeemfalen, 6. Schade
aan fysieke bedrijfsmiddelen en 7. Personeelsbeleid en
veiligheid. Tot de belangrijkste risico’s behoren de risico’s
rondom informatiebeveiliging en cybercriminaliteit,
reputatierisico’s, druk op het IT changeprogramma,
aansprakelijkheidsclaims uit producten en diensten en
druk op het verandervermogen.
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Er vinden risicoanalyses plaats op strategisch, tactisch en
operationeel niveau. Daarnaast worden er risicoanalyses
uitgevoerd op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld in
de vorm van project risicoanalyses. Aanvullend gebruikt
Achmea een raamwerk voor interne beheersing (Internal
Control Framework) gebruikt om belangrijke risico’s en
beheersingsmaatregelen binnen de gehele organisatie
systematisch te bewaken. Een Internal Control Statement
gekoppeld aan de risico-rapportage met daarin een
kwalitatieve beschrijving van de risico’s en de interne
beheersing wordt jaarlijks opgesteld en besproken in
het Audit & Risk Committee. Voor specifieke risicogebeurtenissen zijn aanvullend beleid en procedures
van kracht zoals voor informatiebeveiliging, business
continuïteit en crisis management.

Reputatierisico
Een belangrijk risico is het reputatierisico. Achmea ligt als
grootste verzekeraar onder een vergrootglas. Frequent
komt Achmea in het nieuws op sociale media, radio- en
Tv-uitzendingen en op veel andere plaatsen. Dit heeft
impact op de reputatie van Achmea.
Achmea werkt actief aan reputatiemanagement om die
reputatie zo goed mogelijk te bewaken en waar mogelijk
te versterken. Hierin onderkent Achmea twee pijlers:
het bewaken en beschermen van de reputatie en het
proactief uitbouwen en versterken van de reputatie.
Belangrijke reputatiedrivers liggen op het gebied van
governance (transparantie, ethisch handelen), prestaties
en kwaliteit van producten en diensten. In de dagelijkse
bedrijfsvoering gaat hier vanuit het management veel
aandacht naar uit.

Daarnaast wordt de reputatie van Achmea continu
gemonitord en vindt er doorlopend analyse plaats op
kansen en bedreigende issues voor Achmea en haar
merken, waarbij tenminste maandelijks de stand van
zaken wordt gerapporteerd.
Met onze monitoring kunnen we realtime volgen wat de
impact is, bij verschillende stakeholders, van uitingen en
issues, van kansen die we verzilveren of van bedreigingen
die ons in negatieve zin raken. Door vervolgens hierop
te acteren, versterken we onze reputatie en kunnen we
reputatierisico’s zo goed mogelijk mitigeren.

Compliance risico
Het niet naleven van wet- en regelgeving kan leiden tot
juridische of bestuurlijke sancties, substantiële financiële
verliezen of reputatieschade.
Het beheersen van het compliance risico richt zich op het
identificeren van compliance issues, het vergroten van het
compliance bewustzijn, het geven van advies over compliance
en het communiceren over en bewaken van de compliance
risico’s. Hierbij zijn de belangrijkste juridische bepalingen
vertaald in compliance thema’s. Binnen het raamwerk voor
interne beheersing van Achmea en op basis van deze thema’s
voert het management zelfbeoordelingen uit.

Strategisch risico
Strategisch risico heeft betrekking op de visie van
Achmea op haar risicoprofiel op de middellange en lange
termijn. We verwijzen naar de paragraaf Strategie voor
een beschrijving van de belangrijkste strategische risico’s
die we hebben geïdentificeerd en die we bewaken.
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Verslag van de Raad van Commissarissen
BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2015
De Raad van Commissarissen vervult haar taken
vanuit de drie rollen: (1) toezichtsrol (inclusief formele
goedkeuringen), (2) adviesrol (gevraagd en ongevraagd)
en (3) werkgeversrol.
Ook dit jaar was de uitvoering van het programma
Versnellen & Vernieuwen een belangrijk onderwerp op
de agenda van de Raad van Commissarissen. Versnellen
& Vernieuwen heeft als doel dat Achmea zich verder
ontwikkelt naar een klant gedreven, slagvaardige
en flexibele organisatie waarbij het verdienmodel
duurzaam verstevigt, door onder meer kostenreductie
en rendementsverhoging . Daarnaast is in 2015 uitvoerig
stilgestaan bij de invoering van het Solvency II Partieel
Intern Model en de macro economische omgevingsanalyse
die van invloed is op de strategie van Achmea. In de
commissies van de Raad van Commissarissen kwamen
onder meer risicobeheer, compliance en management
development aan de orde. De samenstelling van de Raad
van Bestuur kreeg ruim aandacht vanwege het vertrek van
twee bestuurders en de invulling van de twee ontstane
vacatures. Daarnaast kreeg de samenstelling van de Raad
van Commissarissen zelf ruim aandacht.
De Raad van Commissarissen beoordeelt de relatie met
de Raad van Bestuur als goed. De verslagen en informatie
die aan de Raad van Commissarissen zijn verschaft,
waren van een goed niveau en, waar van toepassing en
noodzakelijk, evenwichtig wat betreft de belangen voor
alle stakeholders van de onderneming. De suggesties
van de Raad van Commissarissen om de rapportages te
verrijken met meer (commerciële) klantinformatie zijn
door de Raad van Bestuur overgenomen.

De Raad van Commissarissen had in 2015 in het bijzonder
aandacht voor de successieplanning en samenstelling van
de Raad van Bestuur waarbij de benoemingen hebben
bijgedragen aan een meer gemengde samenstelling onder
meer wat betreft leeftijd en geslacht.
In 2015 zijn er twaalf vergaderingen van de Raad van
Commissarissen gehouden, elf gewone vergaderingen
en één extra vergadering. Daarnaast is tweemaal een
schriftelijk besluit buiten vergadering genomen na een
schriftelijke consultatie. Alle vergaderingen zijn door
vrijwel alle leden bijgewoond, met een enkele absentie.
Leden die afwezig waren, voorzagen de vergadering op
voorhand van hun inbreng en machtigden een ander
lid om hun stem in de vergadering uit te oefenen. Tien
vergaderingen zijn gehouden op het hoofdkantoor van
Achmea in Zeist; één vergadering vond plaats bij De
Friesland Zorgverzekeraar in Leeuwarden en één bij Swiss
Mobiliar in Bern, Zwitserland.

Strategie en Versnellen & Vernieuwen
Eén van de kerntaken van de Raad van Commissarissen
is de bewaking van de uitvoering van en de advisering
over de strategie van Achmea. De strategie was in 2013
opnieuw bepaald waarbij uitdagende doelen zijn gesteld
in het kader van klantbelang centraal in doen en denken,
ontwikkeling van een toekomstvast verdienmodel en een
slagvaardige en flexibele organisatie. In 2015 lag de focus
op de verdere consistente en consequente uitvoering
van de strategie waarin het groepsbrede programma
Versnellen & Vernieuwen een belangrijke plaats
inneemt, de versterking van digitale klantbediening en
de verbetering van het verdienmodel naar de toekomst;
dit onder meer door het investeren in strategische
initiatieven als de Oudedagsvoorziening, oprichting van

een Algemeen Pensioenfonds (APF) en de vernieuwing
van de bancassurance relatie met Rabobank onder het
programma Bankverzekeren 2.0.
Op deze terreinen heeft de Raad van Commissarissen
voortgang kunnen constateren. De scores op het AFMdashboard Klantbelang Centraal zijn op marktniveau;
de volgende stap is om de ambitie van ‘de meest
vertrouwde verzekeraar’ te gaan waarmaken. Van het
programma Versnellen & Vernieuwen is veel gerealiseerd.
De scores van het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek
op vertrouwen zijn gestegen en het strategisch
personeelsplan is uitgewerkt. De kostenreducties als
onderdeel van Versnellen & Vernieuwen zijn in 2015 in lijn
met de voorgenomen plannen uitgevoerd, onder meer
door maatregelen in het terugbrengen van de omvang
en de kosten van centrale en decentrale staven. De
IT-organisatie is vernieuwd met slagvaardige ketens en bij
onder meer Pensioen & Leven heeft een grote migratie
van legacysystemen naar doelsystemen plaatsgevonden.
Daarnaast is Achmea Investment Management
(AIM) opgericht, een nieuwe organisatie waarin de
vermogensbeheeractiviteiten zijn gebundeld door een
samenvoeging van Syntrus Achmea Vermogensbeheer en
Achmea Beleggingsfondsen Beheer.
Met de Raad van Bestuur stelde de Raad van
Commissarissen vast dat nog niet alles van Versnellen &
Vernieuwen is gerealiseerd en dat door veranderende
omgevingsfactoren, zoals de snelle verandering in
klantinteractie, het van belang is lopende initiatieven
zoals Migratie digitale klantbediening en sturing op de
digitale business case IT af te ronden. De koers van een
gezamenlijke IT-beleid en doelarchitectuur moet worden
vastgehouden, de complexiteit en kosten moeten verder
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gereduceerd worden en de verbetering in de balans
tussen business en IT moet worden doorgezet.
Op verzoek van de Raad van Commissarissen heeft
de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen in
meerdere sessies meegenomen in de strategie. Daarbij
heeft de Raad van Commissarissen onder meer aandacht
gevraagd voor de batenverhoging en de kansen en
bedreigingen van disruptieve innovaties. Eind 2015 werd
het business plan 2016-2018 en het budget voor 2016
vastgesteld. Hier maakt de transitie naar een digitale
verzekeraar en afronding van Versnellen & Vernieuwen
onderdeel van uit, met name het deel dat voorziet in de
migratie naar meer digitale klantbediening en de sturing
op de digitale business case. Een aantal initiatieven
van Versnellen & Vernieuwen zal focus krijgen.
Daarnaast maken strategische initiatieven gericht op de
mogelijkheden om Achmea en het resultaat op lange
termijn te versterken onderdeel uit van het business
plan. De Raad van Commissarissen heeft uitvoerig
stilgestaan bij de door de Raad van Bestuur voorgestelde
aanvullende maatregelen in het kader van Versnellen &
Vernieuwen mede nodig vanwege de aanhoudende druk
op het verdienmodel van verzekeraars.
In 2015 lag bij de verdere uitvoering van de
internationale strategie de focus op groei in bestaande
markten mede op basis van de kernkwaliteiten in het
Nederlandse bedrijf. 2015 stond in het teken van de
transitie naar winst, groei van omzet en de voorbereiding
op verdere groei bij alle buitenlandse dochters (OpCo’s).
De Raad van Commissarissen is goed geïnformeerd over
de voortgang van de uitvoering van de strategie langs
de speerpunten: inzetten van kernkwaliteiten in het
buitenland, internationale samenwerking met Rabobank
in de agribusiness en verdere samenwerking binnen
Europa met de Eurapco-partners. Daarnaast heeft
de Raad van Commissarissen nadrukkelijk aandacht
gevraagd voor de mogelijkheden en kansen om andere
markten te betreden als innovatieve, digitale verzekeraar.

De Raad van Commissarissen nam met genoegen kennis
van de verbeteringen in premie-omzet en resultaten
bij nagenoeg alle buitenlandse onderdelen die nu in de
portefeuille zitten, te weten Eureko Sigorta in Turkije,
Interamerican Greece, Union in Slowakije en Friends First
in Ierland.

Samenstelling Raad van Bestuur
De samenstelling van de Raad van Bestuur en van de
Raad van Commissarissen stond verschillende malen
op de agenda. Per 15 juni 2015 trad mevrouw Bianca
Tetteroo toe tot de Raad van Bestuur ter invulling van de
vacature die was ontstaan door het terugtreden van de
heer Danny van der Eijk na zijn sabbatical van 1 januari
tot en met 30 april 2015. Met de benoeming van de
heer Robert Otto als lid van de Raad van Bestuur per 17
augustus 2015 is de vacature vervuld die was ontstaan
door het definitieve terugtreden van de heer Jeroen van
Breda Vriesman per 24 juli 2015.
Het terugtreden van Jeroen van Breda Vriesman was het
gevolg van een onderzoek dat het Openbaar Ministerie
op 19 augustus 2014 is gestart bij de Achmea Health
Centers. Dat onderzoek werd gestart nadat Achmea
begin 2014 het initiatief had genomen om de kwestie
te melden bij de Belastingdienst. In juli 2015 zijn,
gezien de inmiddels verstreken tijd en de onzekerheid
over de termijn waarop de zaak werd afgerond,
de Raad van Commissarissen en Jeroen van Breda
Vriesman overeengekomen dat hij per 24 juli 2015 zou
terugtreden. Met de Raad van Bestuur betreurt de
Raad van Commissarissen deze ontwikkeling. Gezien de
ontstane situatie beschouwden zij het vertrek echter
als onvermijdelijk.
Inmiddels heeft Achmea Health Centers B.V. een
schikking getroffen met het Openbaar Ministerie.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen

was onderwerp op de agenda. Per 26 maart 2015 zijn
mevrouw Mijntje Lückerath-Rovers en mevrouw Joke van
Lonkhuijzen-Hoekstra door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders herbenoemd als lid van de Raad
van Commissarissen van Achmea B.V. Op dezelfde datum
is de heer Paul Overmars teruggetreden als lid van de
Raad van Commissarissen van Achmea B.V., Achmea
Schadeverzekeringen N.V. en Achmea Zorgverzekeringen
N.V. en haar dochtermaatschappijen. In de vacatures
die zijn ontstaan als gevolg van het terugtreden van de
heer Paul Overmars is in februari 2016 voorzien met de
benoeming van de heer Wim de Weijer.

Financiën en risico
De Raad van Commissarissen heeft in 2015 ieder
kwartaal uitgebreid gesproken over de financiële situatie
van Achmea op basis van de halfjaar- en kwartaalcijfers,
naast de discussie en goedkeuring van het jaarverslag
en de jaarrekening over 2014. Bij deze besprekingen,
waarbij bij de jaar- en halfjaarrapportages ook de externe
accountant aanwezig is, ging de aandacht uit naar omzet,
baten, kosten, risico’s en FTE’s. Verder bespreken de
Raad van Commissarissen en het Audit & Risk Committee
regelmatig belangrijke zaken in het kader van de
jaarrekening, ook met de externe accountant. De Raad
van Commissarissen heeft aandacht gevraagd bij de Raad
van Bestuur voor het aantal externe FTE’s en gevraagd
hierop te sturen. De Raad van Commissarissen is met
de Raad van Bestuur van mening dat het proces van de
totstandkoming van de ‘rolling forecast’ verder verankerd
moet worden in de organisatie.
Risico’s en het effect daarvan op Achmea waren ook in
2015 weer een belangrijk onderwerp voor de Raad van
Commissarissen. Onderdeel hiervan zijn de risk appetite
van de Groep, risico- en compliance rapportages die
ieder kwartaal besproken worden, en de bijzondere
nieuwe risico’s die zich ontwikkelen. Zo is in 2015
uitvoerig stilgestaan bij de invoering van het Solvency II
Partieel Intern Model, het productgoedkeuringsproces
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(PARP), de risico’s van een mogelijke Grexit, de
kostentoerekening bij Pensioen & Leven en bij de
inbedding van de privacy regelgeving in het concern. De
Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat gedurende
het jaar de aandacht voor risicobereidheid verder in de
organisatie en de bedrijfsplanning is verankerd en dat de
integrale risicorapportage verder verbeterd is. Daarnaast
was er aandacht voor het hebben van een Recovery Plan,
zoals dit mede door toezichthouder DNB is verlangd, bij
bijzondere crisissituaties.
Over 2014 is er onvoldoende resultaat behaald om
conform het geldende dividendbeleid dividend uit te
keren aan de gewone aandeelhouders. Wel heeft de
Raad van Commissarissen goedkeuring gegeven aan
het voorstel van de Raad van Bestuur tot uitkering van
dividend aan de preferente aandeelhouders.

Portfoliomanagement
De Raad van Commissarissen heeft zich in 2015
gebogen over de herstructurering van de bancaire
activiteiten waarbij een hypotheekportefeuille door
Staalbankiers bij Achmea Bank is ondergebracht. Hoewel
beide entiteiten een eigen Raad van Commissarissen
hebben, was de Raad van Commissarissen, vanwege
de verantwoordelijkheid op groepsniveau voor deze
en andere entiteiten, betrokken en heeft instemming
gegeven voor deze transactie.

tijdsbeslag hiervoor, voor zowel de Raad van Bestuur als
de organisatie, blijft hoog en neemt verder toe.
De Raad van Commissarissen en zijn commissies hebben
uitgebreid gesproken over onder andere de nieuwe
regelgeving rond privacy en de invoering van Solvency II.
Verder zijn in het Audit & Risk Committee en de Raad van
Commissarissen diepgaande gesprekken gevoerd met de
externe accountant en Internal Audit over de conclusies
in de management letter en het audit memorandum.
De noodzaak van het wegnemen van knelpunten voor
vernieuwing in de business en een tempoversnelling
op IT-vernieuwing evenals de migratie naar een digitale
verzekeraar heeft hier aandacht gekregen. Maar ook de
onderwerpen als de borging van betrouwbaarheid van
het Solvency II-rapportageproces en datagovernance,
alsmede het op orde hebben van het klantadvies
in diverse financiële diensten, zoals pensioenen,
hypotheken en in inkomensverzekeringen.

Beloning

Naleving wet- en regelgeving en (accountants)
controle

Achmea heeft een eigen Achmea Beloningsbeleid, dat
in overeenstemming is met wetgeving zoals de Wet
Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (WBFO)
2015, de (internationale) regelgeving op basis waarvan
DNB en de AFM toezicht uitoefenen, en zelfregulering
zoals de Code Verzekeraars zoals die tot 31 december
2015 van kracht was en de Code Banken (zie ook het
hoofdstuk Corporate governance voor nadere informatie
over de uitzonderingen).

De Raad van Commissarissen signaleerde dat in 2015
de nalevingsvereisten vanuit wet- en regelgeving, extern
toezicht en (inter)nationale (branche)organisaties
opnieuw zijn toegenomen. Ook de rol van de Raad van
Commissarissen bij de bewaking van die veranderingen
en de rol van de Raad van Bestuur bij de uitvoering
ervan, nemen duidelijk toe. De Raad van Commissarissen
staat positief tegenover duidelijkheid en transparantie
over de eisen van de toezichthouders, maar het

Achmea heeft in de afgelopen jaren reeds diverse
aanpassingen gedaan en versoberingen doorgevoerd
in het beloningsbeleid voor bestuursleden en
het senior management. In lijn met de Regeling
beheerst beloningsbeleid Wft 2014 ziet de Raad van
Commissarissen als hoogste orgaan toe op het beleid
en de algemene gang van zaken van de financiële
onderneming, waaronder de eindverantwoordelijkheid

voor het beloningsbeleid. In dat kader ziet hij erop
toe dat het beloningsbeleid van de groep voldoet aan
de beginselen voor een beheerst beloningsbeleid. De
Remuneratiecommissie van Achmea oefent controle uit
op het beloningsbeleid van de groep en adviseert aan
de Raad van Commissarissen. Daarnaast adviseert de
Remuneratie Commissie de Raad van Commissarissen
over de remuneratie van de leden van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen.
In 2015 is de Wet Beloningsbeleid Financiële
Ondernemingen (WBFO) 2015 in werking getreden. In
2014 waren al, waar nodig, wijzigingen doorgevoerd
zodat Achmea in 2015 aan de WBFO voldeed. Zo werd
de variabele beloning in de Achmea cao beperkt tot
maximaal 20% van de vaste beloning voor de beperkte
groep cao medewerkers in Nederland die een hogere
variabele beloning had dan 20%. Voor Nederlandse
medewerkers van wie de beloning niet (uitsluitend) uit
de Achmea cao volgt, was deze al in 2014 in lijn met de
WBFO. Dat komt doordat de variabele beloning in 2012
en 2013 voor deze categorie al meer dan gehalveerd
was. Sinds 2011 geldt in het Achmea beloningsbeleid
in binnen- en buitenland een variabele beloning van
maximaal 100% van de vaste beloning op jaarbasis, zodat
ook de variabele beloning van buitenlandse medewerkers
beheerst is. Ook aan de WBFO bepalingen met betrekking
tot de maximering van een eventuele vertrekvergoeding
voor bestuurders en dagelijks beleidsbepalers is in 2015
voldaan. Voor hen geldt een vertrekvergoeding van
maximaal 100% van de vaste beloning op jaarbasis. Voor
bestuurders was dit al in 2014 het geval. Voor dagelijks
beleidsbepalers is hier per 1 juli 2015 aan voldaan.
Achmea publiceert in detail over haar beloningsbeleid in
het Achmea remuneratierapport 2015 dat in mei 2016
verschijnt en wordt gepubliceerd op www. achmea.nl.
De Remuneratiecommissie heeft in 2015 de Raad van
Commissarissen geadviseerd over de vergoeding van de

Achmea Jaarverslag 2015

78

Governance – Verslag van de Raad van Commissarissen

1
2
3
4
5
6
7

leden en de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Geadviseerd is om de vergoeding voor de leden van
de Raad van Commissarissen ongewijzigd te laten en
een vergoeding in te stellen voor voorzitters en leden
van Raad van Commissarissen van drie onder toezicht
staande onderdelen (Otso’s). Daarnaast is geadviseerd
om de vergoeding van de voorzitter van de Raad van
Commissarissen te verhogen. De laatste aanpassing
van de beloning van de Raad van Commissarissen was
in 2011 op basis van de toenmalige tijdsbesteding. De
gemiddelde tijdsbesteding voor commissarissen van
Achmea is de afgelopen jaren sterk gestegen. Er wordt
een steeds groter beroep gedaan op de beschikbaarheid
van commissarissen, in het bijzonder die van de voorzitter,
wiens tijdsbesteding is vervijfvoudigd ten opzichte van
2011 tot gemiddeld drie dagen per week. Bovendien zijn de
deskundigheidsvereisten en de verantwoordelijkheden de
afgelopen jaren verzwaard. De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Achmea B.V. heeft in 2015 besloten
tot verhoging van de vergoeding van de voorzitter van de
Raad van Commissarissen. Deze verhoging is gebaseerd
op en beperkt tot een vergoeding voor de deelname door
de voorzitter aan de diverse commissies van de Raad
van Commissarissen. Achmea B.V. heeft in 2015, in haar
hoedanigheid van aandeelhouder van de drie kern Otso’s,
besloten tot het instellen van een vergoeding voor de
voorzitters en leden van de Raad van Commissarissen van
drie onder toezicht staande onderdelen (Otso’s).

Permanente educatie
In 2015 zijn twee permanente educatie-sessies
(PE) georganiseerd voor de leden van de Raad van
Commissarissen. Alle sessies werden door nagenoeg alle
commissarissen bijgewoond. Ook hebben verschillende
leden van de Raad van Commissarissen een masterclass
Solvency II gevolgd.
In de eerste PE-sessie is de Otso-governance uitgebreid
besproken en toegelicht alsmede het beleid aangaande
maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de tweede

PE-sessie zijn Solvency II Partieel Intern Model, IFRS, de
Liability Adequacy Test en de werking van de Funds for
Future Appropriation (FFA) behandeld. In het bijzonder
zijn de aannames en uitgangspunt voor het Partieel
Intern Model uitgebreid aan de orde geweest.
De Raad van Commissarissen is van mening dat
permanente educatie waarde toevoegt aan het
functioneren van de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur. De permanente educatie-sessies
worden in 2016 voortgezet. In 2016 zal aandacht
besteed worden aan (disruptieve) innovatie en
ontwikkelingen in schade-, zorg en de pensioen- en
levensverzekeringssector.

Evaluatie Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen voert jaarlijks in juni een
uitgebreide evaluatie van het eigen functioneren uit aan
de hand van feedbackformulieren. Eéns per drie jaar
wordt dit gedaan met input van een extern adviseur. De
voorzitter van de Raad van Commissarissen voert in dat
kader ook individuele gesprekken met de leden van de
Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van
Bestuur en neemt de daaruit verkregen informatie mee
in de uitkomst van de evaluatie. Deze wordt besproken in
een besloten deel van de vergadering.
De uitkomsten van het in 2014 door DNB uitgevoerde
onderzoek naar Board Dynamics in de Raad van
Commissarissen uitgevoerd aan de hand van interviews
met alle leden van de Raad van Commissarissen, zijn
meegenomen door de Raad van Commissarissen. In de
eigen evaluatie van de Raad van Commissarissen kwamen
in 2015 de volgende punten aan bod. De relatie van de
Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, de
centrale ondernemingsraad (COR) en andere relevante
relaties binnen de onderneming, het niveau van de
informatieverschaffing, de relatie met de aandeelhouders
en andere aspecten van het functioneren van de
Raad van Commissarissen, zoals opleiding, beloning,
bestede tijd en informele contacten. De conclusie van

de evaluatie was dat de Raad van Commissarissen over
het algemeen goed functioneert, dat de samenwerking
binnen en met de commissies goed verloopt. Er is ruimte
voor debat en de Raad functioneert onafhankelijk en is
goed is toegerust voor zijn werkzaamheden. De grondige
voorbereidende werkzaamheden van de commissies
verhogen de efficiëntie van de vergaderingen van de
Raad van Commissarissen. Ook de voorbereidingen door
de Raad van Bestuur worden als goed beoordeeld.
De aangedragen suggesties voor verbetering in 2015,
onder andere meer tijd voor successieplanning,
informele contacten binnen het bedrijf zoals met Jong
Achmea, de relatie met de toezichthouders en het
digitaliseren van vergaderstukken zijn opgepakt, alsmede
het vaker vergaderen in afwezigheid van de leden van
de Raad van Bestuur. Als suggesties voor verbetering in
2016 zijn onder andere besproken: een meer formele
terugkoppeling vanuit de commissies van de Raad van
Commissarissen aan de Raad van Commissarissen van de
van de dochtervennootschappen, vaste terugkoppeling
over de adviezen en besluiten van de Raad van
Commissarissen van de dochtervennootschappen aan
de Raad van Commissarissen van de groep en extra
aandacht voor innovatie en trends in maatschappelijke
ontwikkelingen en de invloed daarvan op de strategie.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft in
2015 ook vrijwel alle directieteams van de divisies en de
stafdiensten bezocht.
Jaarlijks bezoekt de Raad van Commissarissen bedrijven
binnen de groep. In 2015 werd een bijeenkomst bij Swiss
Mobiliar in Bern, Zwitserland gehouden waar met de CEO
en het directieteam van Swiss Mobiliar is gesproken. Het
bezoek aan Swiss Mobiliar werd gecombineerd met een
bedrijfsbezoek aan de Eurapco-organisatie in Zürich. In
december is De Friesland Zorgverzekeringen bezocht.
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Dilemma’s
De Raad van Commissarissen besprak in 2015 tevens
een aantal dilemma’s waaronder de afbakening van de
rolverdeling tussen de Raad van Commissarissen als
interne toezichthouder en de externe toezichthouder,
de invloed van nieuwe innovatieve en disruptieve
technologieën op de strategie en de impact van de forse
inzet van reserves van het zorgbedrijf om de stijging van
de premie basisverzekering te beperken. De Raad van
Commissarissen ziet tegelijkertijd met deze inzet dat
Solvency II regelgeving van verzekeraars verlangt dat
zij grotere buffers aanhouden om aan hun toekomstige
verplichtingen te kunnen voldoen.

Relatie met de aandeelhouders
Met uitzondering van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders heeft de Raad van Commissarissen als
bedrijfsorgaan beperkt contact met aandeelhouders.
De voorzitter van de Raad van Bestuur is het primair
aanspreekpunt voor aandeelhouders. De voorzitter van
de Raad van Commissarissen voert echter wel regelmatig
overleg met aandeelhouders over onderwerpen als
voordrachten voor de benoeming van de leden van de
Raad van Commissarissen en spreekt hen in de context
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Daarbij wordt de voorzitter altijd uitgenodigd als
toehoorder in de vergaderingen van Vereniging Achmea,
de meerderheidsaandeelhouder in Achmea B.V. In de
Ledenraad van Vereniging Achmea in maart 2015 heeft
de voorzitter van de Raad van Commissarissen het
uitgeoefende toezicht door de Raad toegelicht.

Relatie met de externe accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) is de
externe accountant van de groep. De voorzitter van de
Raad van Commissarissen en de voorzitter van het Audit
& Risk Committee overleggen jaarlijks met de lead partner
van de externe accountant. Daarnaast heeft het Audit
& Risk Committee in 2015 tweemaal in beslotenheid
gesproken met de externe accountant, waarbij onder

andere is stilgestaan bij Versnellen & Vernieuwen, de
IT-transformatie, het Solvency II Partieel Intern Model,
de kwaliteit van de Finance en Risk kolom van de
groep, de ‘three lines of defence’, het proces rondom
de jaarafsluiting en de samenstelling van de Raad van
Bestuur. De Raad van Commissarissen bespreekt jaarlijks
het functioneren van de externe accountant. De externe
accountant is daarbij niet aanwezig.
De Raad van Commissarissen en het Audit & Risk
Committee zijn het erover eens dat de samenwerking
met PwC positief is. Er is sprake van een goede en
transparante relatie. PwC voegt waarde toe aan de
verbetering van de financiële verslagleggingsprocessen
en daagt de onderneming op constructieve en positieve
wijze uit. De Raad van Commissarissen heeft PwC gevraagd
extra aandacht te besteden aan vergelijkingen met ander
verzekeraars (benchmarking). De Raad van Commissarissen
concludeerde in overleg met de externe accountant dat het
controleniveau van de financiële verslagleggingsrisico’s en
de interne controle binnen Achmea toereikend zijn.

Relatie met Internal Audit
De Raad van Commissarissen heeft een eigenstandige
relatie met de afdeling Internal Audit. Zo wordt jaarlijks
het Auditplan door het Audit & Risk Committee
vastgesteld. Het auditmemorandum tezamen met
de management letter van de externe accountant
bevestigen het beeld dat de business en tweede lijn
rapporteren over de ontwikkelingen en aandachtpunten
in de groep. Het geheel aan rapportages geeft de Raad
van Commissarissen een uitstekend en compleet totaal
overzicht. De Raad van Commissarissen is tevreden met
de goede relatie tussen het Audit & Risk Committee en
de directeur van Internal Audit. De voorzitter van de Raad
van Commissarissen en de voorzitter van het Audit & Risk
Committee overleggen regelmatig met de directeur van
Internal Audit. De Raad van Commissarissen bespreekt
jaarlijks het functioneren van Internal Audit. De directeur
van Internal Audit is daarbij niet aanwezig.

Relatie met Compliance
In 2015 is een nieuwe Group Compliance Officer
benoemd. De voorzitters van de Raad van Commissarissen
en het Audit & Risk Committee hebben aandacht gevraagd
voor het bewaken van de tweedelijns rol en het binnen
dat kader overbrengen van kennis en het adviseren
van de eerste lijn, zonder daarbij de uitvoerende rol op
zich te nemen. Geconstateerd is dat de kwaliteit van de
compliance kolom in 2015 verder verbeterd is.

Relatie met de centrale ondernemingsraad
Leden van de Raad van Commissarissen hebben in
2015 roulerend ieder afzonderlijk een vergadering van
de Centrale Ondernemingsraad (COR) bijgewoond. De
Raad van Commissarissen ervaart hierin een goede
werkrelatie en een constructieve en openhartige dialoog
tussen de Raad van Bestuur en de COR. De relatie tussen
de Raad van Commissarissen en de COR is goed. De
voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft met
de COR gesproken over de impact van Versnellen &
Vernieuwen en dat dit gelet op de grote afvloeiing van
personeel die in de komende jaren verwacht wordt veel
vraagt van bestuurder en medezeggenschap gezamenlijk.
Daarbij is de goede samenwerking van de afgelopen
jaren een belangrijke basis. Volgens het wettelijk
versterkt aanbevelingsrecht mag de COR voor drie van
de negen Raad van Commissarissen-zetels een kandidaat
voordragen. De COR is het ermee eens dat volgens de
governance na benoeming alle leden van de Raad van
Commissarissen onafhankelijk zijn en zonder last of
ruggespraak hun functie uitoefenen.

Belangenverstrengelingen
In overeenstemming met de Nederlandse corporate
governance code moeten transacties met leden van
de Raad van Commissarissen waarin sprake is van
belangrijke belangenverstrengelingen in het jaarverslag
bekend worden gemaakt. Gedurende 2015 trad de
voorzitter van het Audit & Risk Committee waar nodig
op als waarnemend voorzitter. Dit was het geval bij
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de bespreking van de toekomst van Staalbankiers,
waar de voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Achmea ook voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Staalbankiers is. De voorzitter
van het Audit & Risk Committee leidde de discussie
hierover in de Raad van Commissarissen.

van het financieel besturingsmodel van de groep, waarbij
naast de financiële sturing meer focus komt te liggen
op economische-waardesturing. Andere sturingscriteria
(zoals strategische overwegingen, PBT en S&P-kapitaal
vereisten) blijven echter eveneens relevant. Het Audit &
Risk Committee heeft een goed beeld van het financieel
besturingsmodel gekregen en kan zich daarin vinden.

VERSLAG VAN HET AUDIT & RISK COMMITTEE
De reguliere vergaderingen van het Audit & Risk
Committee stonden in 2015 in het teken van
het bewaken van de resultaten gedurende de
verslagperiode, het evalueren en bespreken van de
jaar- en halfjaarcijfers voor externe publicatie en de
kwartaalcijfers voor toezending aan de aandeelhouders
voor consolidatiedoeleinden, evenals het bespreken
van daarmee samenhangende controlerapporten van
de externe accountant. Ook zijn door het jaar heen de
risicorapportages, compliance rapportages en audit
memoranda uitgebreid besproken en wordt jaarlijks de
actuariële certificering en de Pension Fund Governancerapportage besproken.
Vergaderingen worden altijd bijgewoond door de
voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Financial
Officer, de Chief Risk Officer, de directeuren van
Financiën, Internal Audit, Risk Management en de
externe accountant. Bij specifieke onderwerpen kunnen
specialisten op dat terrein worden uitgenodigd om een
gedeelte van de vergadering bij te wonen.
Tijdens de vergaderingen over de jaarcijfers van 2014 is veel
aandacht besteed aan de solvabiliteits- en liquiditeitspositie
van Achmea, de voorgenomen uitkering van preferent
dividend aan de houders van preferente aandelen, de
toereikendheidstoets per jaareinde 2014, de impact van de
lage rente (onder andere op de toereikendheidstoets), de
afwaardering van immateriële vaste activa en goodwill en de
succesvolle plaatsing van een perpetual.
Ook heeft de commissie stilgestaan bij de aanscherping

Iedere vergadering is gesproken over de voortgang in
de veranderagenda Versnellen & Vernieuwen, mede
aan de hand van de zogenoemde rolling forecast en het
business plan 2015-2017. Daarbij is uitgebreid stilgestaan
bij de FTE- en kostenreductiedoelstellingen in dat verband,
de kapitaals-, liquiditeits- en solvabiliteitspositie van Achmea
en de maatregelen ter verbetering daarvan. Andere
onderwerpen die de commissie heeft besproken zijn de
impact van het oprichten van een Algemeen Pensioenfonds,
de risico’s van een mogelijke Grexit, het Recovery Plan
2015, het Regular Supervisory Report (de voorbereidende
Solvency II rapportage), de Achmea Valuation 2014, en de
kostentoerekening bij Pensioen & Leven.
De commissie is goed meegenomen in en geconsulteerd
over het Recovery Plan dat de Raad van Bestuur op
verzoek van DNB medio 2015 in definitieve vorm heeft
ingediend. De commissie heeft de Raad van Bestuur
uitgedaagd en geadviseerd op de verschillende scenario’s
en kan zich vinden in de door de Raad van Bestuur
voorgestelde maatregelen indien zich de beschreven
situatie(s) voordoen. De commissie heeft geconstateerd
dat het uitermate zinvol is over een dergelijk plan te
beschikken en dat het reeds maatregelen bevat die nu al
geïmplementeerd zouden kunnen worden. Tegelijkertijd
heeft de commissie opgemerkt dat dit het risico in
zich draagt dat de focus daarmee naar de individuele
onderliggende vergunninghoudende entiteiten wordt
verlegt, daar waar het van belang is een dergelijk plan
tevens te beoordelen vanuit het belang van de Groep
als geheel. Tevens is de suggestie van de commissie
om de rol van de Raad van Commissarissen te

benoemen in het Recovery Plan, overgenomen.
Verder is uitvoerig stilgestaan bij de applicatie van het
Solvency II Partieel Intern Model. Gedurende het jaar
is besloten om het marktrisicomodel en het zorgmodel
uit de aanvankelijke applicatie te halen en deze apart
ter beoordeling aan te bieden. Dat heeft impact op
de kapitaal- en liquiditeitsplanning. De overwegingen
daartoe zijn uitgebreid besproken door de commissie, die
zich daarin kon vinden. De commissie heeft uitgesproken
het van belang te vinden het marktrisicomodel en het
zorgmodel alsnog in te dienen.
Verder is stilgestaan bij de Compliance-rapportage
en een update van Internal Audit, met als belangrijke
onderwerpen de goede stappen om het klantbelang
centraal te stellen en de aandachtspunten rond het
productgoedkeuringsproces (PARP) en het privacybeleid.
Op alle onderwerpen zijn goede stappen gezet; van
belang is dat PARP en de implementatie van het
privacybeleid verder verankerd worden in de organisatie.
Gedurende het jaar is diverse keren uitgebreid gesproken
over IT. Dit is immers een cruciale factor in het realiseren
van de plannen binnen Versnellen & Vernieuwen.
Hoewel in 2015 belangrijke stappen gezet zijn heeft de
commissie aandacht gevraagd voor de snelheid waarin
de veranderingen plaatsvinden, nu IT bij de realisatie
van enkele thema’s van Versnellen & Vernieuwen een
vertragende factor is.
De commissie is het met de Raad van Bestuur eens
dat de samenstelling van het resultaat verbeterd moet
worden, zowel voor het financieel resultaat als het
operationeel resultaat. Er is goede voortgang gemaakt
op grote dossiers zoals oudedagsvoorzieningen (ODV)
en Klantbelang Centraal. De commissie onderschrijft
de door de Raad van Bestuur getroffen maatregelen
voor een structurele verbetering van het schade- en
inkomensresultaat.
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Rond Solvency II is intensief gesproken over de aan
te houden solvabiliteitslimieten voor de vergunning
houdende entiteiten. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij
het belang van zowel Achmea B.V. bij de ontvangst van
dividenduitkeringen uit de Otso’s voor de funding van
de holdingactiviteiten die tevens ten behoeve van de
groep als geheel worden uitgevoerd, als het belang van
de Otso’s van een voldoende kapitalisatie om eventuele
schokken te kunnen opvangen. De commissie heeft
hierbij alle betrokken belangen zorgvuldig gewogen en
in dat kader zowel de Raad van Commissarissen als de
Raden van Commissarissen van de betrokken Otso’s
positief geadviseerd in te stemmen met de voorgestelde
Solvency II-limieten. Wel is daarbij afgesproken dat
iedere toekomstige dividenduitkering, ook indien
passend binnen de genoemde limieten, op zijn merites
beoordeeld zal worden.
Eind 2015 werd en het Business Plan 2016-2018 en het
Budget voor 2016 vastgesteld. Hier maakt de transitie
naar digitale verzekeraar en de afronding van Versnellen
& Vernieuwen onderdeel van uit, met name de migratie
naar een meer digitale klantbediening en digitale
business case. Er zal ook focus op een aantal initiatieven
van de managementagenda aangebracht worden.
Daarnaast maken strategische initiatieven gericht op de
mogelijkheden om Achmea en het resultaat op lange
termijn te versterken onderdeel uit van het Business
Plan. De commissie heeft uitvoerig stilgestaan bij de door
de Raad van Bestuur noodzakelijk geachte aanvullende
maatregelen mede door de aanhoudende en doorgaande
druk op het verdienmodel van verzekeraars. De
commissie onderschrijft en benadrukt de noodzaak
tot het nemen van aanvullende maatregelen om de
winstgevendheid te vergroten.
De commissie en PwC hebben de management letter
van PwC besproken, waarin onder andere de druk op
Versnellen & Vernieuwen, de doorontwikkeling van
het rolling forecast-proces, de interne beheersing in

de eerste lijn, de positieve stappen in de versterking
van de compliance functie en de vernieuwing van
businessmodellen en strategische activiteiten om
toekomstige winstgevendheid te waarborgen aan de
orde zijn gekomen. De commissie heeft zowel PwC als
de Raad van Bestuur bevraagd op de bevindingen in de
management letter. Tot tevredenheid van de commissie
kon worden geconcludeerd dat alle behandelde
onderwerpen onder de reikwijdte van de Raad van
Bestuur vallen en dat de gedane suggesties serieus
worden genomen door de Raad van Bestuur.
Risicobeheer en de risk appetite van de onderneming
zijn belangrijke onderwerpen voor de Raad van
Commissarissen, vooral in het huidige financiële klimaat.
De commissie adviseerde de Raad van Commissarissen
bij discussies over de risicobereidheid en besprak
daarbij de integrale risicorapportage en ORSA. De risk
appetite en het risicobeleid zijn met enkele wijzigingen
ten opzichte van 2014 opnieuw vastgesteld. De interne
controleverklaring is besproken met de Raad van Bestuur.
Na een grondige beoordeling van de risico’s en de wijze
waarop Achmea deze beheerst, heeft de Raad van
Bestuur de belangrijkste risicopunten aangegeven voor
specifieke planning en bewaking. De commissie heeft
deze maatregelen grondig met de Raad van Bestuur en
met de afdeling Risk & Compliance doorgenomen. De
commissie deelt de analyse van de Raad van Bestuur
over deze onderwerpen. Andere onderwerpen die
de commissie uitgebreid met de Raad van Bestuur
doorgesproken heeft zijn het jaarlijkse Internal Audit/PwC
auditplan 2016, het beleggingsplan 2016 en de daarmee
samenhangende sturing/bewaking. Met instemming nam
de commissie kennis van de bestendiging van de rating
door Standard & Poor’s, waarmee Achmea de enige
Nederlandse verzekeraar is die sinds de financiële crisis
geen downgrade gekregen heeft.
Tot slot heeft de commissie op diverse momenten
gesproken over de belastingpositie van de groep

en enkele bijzondere dossiers in dat verband en
heeft de commissie uitgebreid gesproken over de
hercontractering van PwC als extern accountant.
Daarbij is uitdrukkelijk stilgestaan bij het voorziene
roulatieschema van de betrokken partners en de door
het Audit & Risk Committee gewenste ‘outside-in’ blik van
PwC. Alles overwegende heeft het Audit & Risk Committee
de Raad van Commissarissen positief geadviseerd om
PwC ter herbenoeming voor te dragen aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders heeft PwC op 26 maart
2015 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

VERSLAG VAN DE REMUNERATIECOMMISSIE

Verantwoorde beloning
Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, is een
verantwoorde beloning een belangrijk onderwerp voor
Achmea (zie voor meer informatie ook de paragraaf
Beloning). Al sinds de introductie in 2011 van een
aangepast verantwoord beloningsbeleid, waarin
destijds ook de principes van de Code Governance
Principes zijn opgenomen, heeft Achmea een regeling
voor de variabele beloning die geheel voldoet aan de
aangescherpte toezichteisen. Toepassing en naleving
van dat beleid is een belangrijk onderwerp voor de
Remuneratie Commissie.
In de vergadering van de Remuneratie Commissie
wordt verslag gedaan vanuit de stafafdelingen die
belast zijn met de uitvoering van de zogenoemde
key controls in onder meer het stellen van doelen,
realisatiebepalingen, het vaststellen van de risk takers
en het beloningsbeleid bij dochtermaatschappijen
die op afstand staan met een eigen governance. Ook
worden wijzigingen in het beloningsbeleid besproken,
zoals in 2014 en 2015 de aanpassing van het schriftelijke
vastgelegde beloningsbeleid aan de eisen van de
Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 van DNB
en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
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(Wbfo) 2015. Daarnaast vormde ook de aanpassing van
de pensioenregeling een terugkerend onderwerp. Nadat
voor de Raad van Bestuur al in 2012 was besloten om
over te gaan op een vorm van middelloonregeling, is dit
in 2013 ook voor directeuren zo aangepast. De regeling
voor de Raad van Bestuur is als gevolg daarvan op de
regeling van directeuren aangesloten, die op sommige
punten verder ging. Met ingang van 1 januari 2014 is
er zodoende een pensioenregeling die inhoudelijk voor
alle Nederlandse medewerkers – cao personeel, het
senior management en de Raad van Bestuur – gelijk
is. Tot 1 januari 2015 werd de regeling van de Raad
van Bestuur nog uitgevoerd door de verzekeraar. Per
1 januari 2015 wordt de (basis) pensioenregeling voor
iedereen, inclusief de Raad van Bestuur, uitgevoerd door
de Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA).
De Remuneratie Commissie besprak de wijzigingen
voordat deze in de Raad van Commissarissen werden
goedgekeurd. Dit gold ook voor de aanpassingen per 31
december 2014 die nodig waren vanwege de wettelijke
beperking van pensioenopbouw boven het fiscale
grensbedrag (in 2015: €100.000,-).

Prestatiebeoordeling
De Remuneratie Commissie heeft gedurende 2015 de
prestaties van de Raad van Bestuur beoordeeld aan
de hand van eerder geformuleerde doelstellingen,
die bij Achmea zijn gebaseerd op de benadering van
vier stakeholders – klanten, medewerkers, (business)
partners en aandeelhouders. Deze doelstellingen zijn
gebalanceerd samengesteld langs alle perspectieven met
onder andere de winst; klantbelang en -tevredenheid;
samenwerking met (business) partners, zoals Rabobank
en het intermediair; maatstaven op het gebied van
compliance en risicobeheer; medewerkerstevredenheid;
en maatstaven op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. De commissie doet
vervolgens een voorstel voor de variabele
inkomenscomponent.

Vanwege de in 2011 staatsgegarandeerde lening die aan
Achmea Bank is verstrekt is er, op grond van later in 2012
ingevoerde wetgeving, tot 2015 geen variabele beloning
aan de Raad van Bestuur uitgekeerd. Op 3 november
2014 is deze lening afgelost, waardoor deze beperking
niet meer geldt.

Remuneratieverslag 2015
Een gedetailleerd overzicht van de beloning van de
actieve leden van de Raad van Bestuur is te vinden
in de jaarrekening, toelichting 29 “Transacties tussen
verbonden partijen”.
Het beloningspakket voor de leden van de Raad van
Bestuur bevat behalve de vaste beloning de mogelijkheid
van de toekenning van een variabele beloning en pensioen.
De Remuneratie Commissie besluit in het jaar volgend op
de geleverde prestatie over de toekenning van variabele
beloning. De toekenning van een variabele beloning in
enig jaar heeft dus betrekking op prestaties in eerdere
jaren. In 2015 is besloten om over 2014 geen variabele
beloning toe te kennen, dit in verband met de Wet
Bonusverbod die voor een deel van 2014 gold, maar ook
omdat dat tussen de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur is besloten hiervan af te zien.
Wanneer er in een jaar variabele beloning wordt
toegekend, wordt de helft hiervan vijf jaar uitgesteld.
In 2015 werden geen neerwaartse aanpassingen of
terugvorderingen van beloningen aan leden van de
Raad van Bestuur met betrekking tot eerdere jaren
verantwoord (2014: nihil).
Voor de leden van de Raad van Bestuur geldt de
pensioenregeling die ook voor directie en caopersoneel van toepassing is. Per 1 januari 2015 is de
fiscale wetgeving met betrekking tot pensioenopbouw
ingrijpend gewijzigd. De pensioenopbouw is voortaan
gemaximeerd op een jaarlijks wettelijk vastgesteld

grensbedrag (in 2015: €100.000,-). Voor alle medewerkers,
onder wie dus de leden van de Raad van Bestuur, zijn
afspraken gemaakt over een andere aanwending van
de bijdrage voor de pensioenopbouw boven het fiscale
grensbedrag. Dit wordt gedaan in de vorm van een
werkgeversbijdrage aan de netto pensioenregeling
boven het fiscale grensbedrag en daarnaast een (bruto)
loontoeslag boven het fiscale grensbedrag.
Voor meer informatie over de beloning wordt bovendien
verwezen naar het remuneratierapport, dat in mei 2016
op onze websites www.achmea.nl en www.achmea.com
wordt gepubliceerd.

VERSLAG VAN DE SELECTIE & BENOEMINGSCOMMISSIE
De taakopdracht van de Selectie & Benoemingscommissie
is om de samenstelling en het profiel van de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur te bewaken.
De commissie zoekt potentiële kandidaten en beveelt
deze aan, in sommige gevallen in overleg met de
aandeelhouders of de Centrale Ondernemingsraad.

Mutaties en vacatures
In 2015 waren de belangrijkste prioriteiten de selectie en
benoeming van Raad van Bestuursleden om de vacatures
in de Raad van Bestuur te vervullen en de selectie en
voordracht van nieuwe commissaris op een ontstane
vacature in de Raad van Commissarissen.
Mevrouw Bianca Tetteroo is door de Commissie vanwege
haar geschiktheid en langjarige ervaring in de financiële
sector waaronder als voorzitterschap van de divisie
Pensioen & Leven van Achmea geselecteerd en na
toetsing door DNB door de Raad van Commissarissen
benoemd per 15 juni 2015 als lid van de Raad van
Bestuur. Daarmee werd de vacature die was ontstaan na
het terugtreden van de heer Van der Eijk ingevuld.
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De heer Robert Otto is door de Commissie vanwege
zijn geschiktheid en langjarige ervaring waaronder als
voorzitter van de divisie Schade & Inkomen van Achmea
geselecteerd en na toetsing door DNB door de Raad van
Commissarissen benoemd als lid van de Raad van Bestuur
per 17 augustus 2015, dit ter invulling van de vacature die
was ontstaan door het definitieve terugtreden van de heer
Jeroen van Breda Vriesman per 24 juli 2015.
De Raad van Commissarissen heeft met tevredenheid
geconstateerd dat op basis van de successieplanning
de benoemingen in de Raad van Bestuur vanuit de
organisatie hebben kunnen plaatsvinden.
Belangrijkste bepalende factoren in dit selectieproces
waren behoud en de versterking van de juiste mix van
vaardigheden. Als gevolg van deze selectie is met deze
benoeming ook het belang van meer man/vrouwdiversiteit gediend.
Daarnaast heeft de commissie gesproken over de
samenstelling van de Raad van Commissarissen. Per
26 maart 2015 zijn mevrouw Mijntje Lückerath-Rovers
en mevrouw Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemd
als lid van de Raad van Commissarissen van Achmea B.V.
Per 26 maart 2015 is de heer Overmars teruggetreden
als lid van de Raad van Commissarissen van Achmea B.V.
na een lange periode van betrokkenheid bij Achmea. Hij
zal aanblijven als voorzitter van Vereniging Achmea. De
Selectie & Benoemingscommissie heeft zich gebogen
over zijn opvolging, waarbij onder meer de ervaring in
de zorgsector en/of zorgverzekeringen een belangrijke
rol speelt. In de vacatures die zijn ontstaan als gevolg
van het terugtreden van de heer Paul Overmars is recent
voorzien met de benoeming van de heer Wim de Weijer.

Opvolgingsplanning
De Selectie & Benoemingscommissie heeft in 2015
regelmatig gesproken over de opvolgingsplanning voor

de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en
voor de eerste managementlaag onder de Raad van
Bestuur. Deze bespreking heeft in 2015 ook in de gehele
Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Aan de orde
kwam daarbij het Management Development-beleid
van Achmea inclusief de focus op interne opleiding en
doorgroei, alsmede op de stappen in diversiteit. Tevens
werd in de Raad van Commissarissen de opvolgings
planning op Groepsraad-niveau besproken. Dit heeft
de Raad van Commissarissen goed zicht gegeven op de
managementcapaciteiten binnen de Groep. De Raad van
Commissarissen onderkent het belang van een goede
man/vrouw-verhouding in de Raad van Bestuur en de
top van de onderneming, en heeft de Raad van Bestuur
aangespoord te streven naar een verdere vergroting van
het aantal vrouwen in topposities in de onderneming.

WOORD VAN DANK
Wij willen graag deze gelegenheid te baat nemen om
de Raad van Bestuur, de COR en alle medewerkers
van Achmea te bedanken voor hun enorme inzet en
passie gedurende het afgelopen verslagjaar. De heer
Paul Overmars is tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 26 maart 2015 afgetreden. We
willen hem bedanken voor zijn lange betrokkenheid als
commissaris bij Achmea, haar rechtsvoorgangers en haar
dochtervennootschappen en de waardevolle bijdrage die
hij daarbij aan onze groep heeft geleverd. Ook zijn wij
de heer Danny van der Eijk en de heer Jeroen van Breda
Vriesman dankbaar voor alles wat zij in hun verschillende
rollen binnen Achmea voor ons bedrijf hebben betekend.
4 april 2016

Jaarrekening 2015 en dividend
De jaarrekening 2015 van Achmea B.V. is gecontroleerd
door PwC en zij hebben hierbij op 4 april 2016 een
goedkeurende controleverklaring verstrekt.
In overeenstemming met het voorstel van de Raad
van Bestuur en de aanbeveling van het Audit & Risk
Committee adviseert de Raad van Commissarissen de
aandeelhouders om de jaarrekening 2015 vast te stellen.
Op basis van het huidige dividendbeleid stelt de Raad
van Bestuur voor dat na vaststelling van de jaarrekening
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een
dividend ter grootte van €0,36 (2014: geen dividend) per
gewoon aandeel wordt uitgekeerd. Voor de preferente
aandelen adviseert de Raad van Bestuur aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders om in te stemmen met
een uitkering van het volledige dividend gelijk aan 5,5%
van het volgestorte kapitaal. Behalve de vaststelling van
de jaarrekening wordt de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders gevraagd de leden van de Raad van
Bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde
bestuur en om de leden van de Raad van Commissarissen
decharge te verlenen voor het door hen uitgeoefende
toezicht in het verslagjaar 2015.

De Raad van Commissarissen
E.A.J. (Erik) van de Merwe, voorzitter
A.J.A.M. (Antoon) Vermeer, vicevoorzitter
P.H.M. (Petri) Hofsté
S.T. (Joke) van Lonkhuijzen-Hoekstra
M. (Mijntje) Lückerath-Rovers
A.C.W. (Lineke) Sneller
A.W. (Aad) Veenman
W.H. (Wim) de Weijer (per 3 februari 2016)
R.Th. (Roel) Wijmenga
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Corporate governance
BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2015
Achmea is een besloten vennootschap, statutair
gevestigd in Zeist. Hoewel Achmea in de praktijk
op dezelfde manier georganiseerd is en bestuurd
wordt als veel beursgenoteerde organisaties, bepaalt
haar coöperatieve oorsprong de manier waarop de
corporate governance op het niveau van de Raad
van Commissarissen en de aandeelhouders geregeld
is. Achmea houdt zich aan de volgende voor goed
ondernemingsbestuur relevante codes: de Gedragscode
Verzekeraars, de Code Banken en de Nederlandse
corporate governance code.

Ontwikkelingen in de Raad van Bestuur
Per 15 juni 2015 is met de benoeming van mevrouw
Bianca Tetteroo de vacature in de Raad van Bestuur
vervuld. Deze was ontstaan door het terugtreden van de
heer Danny van der Eijk na zijn sabbatical van 1 januari
tot en met 30 april 2015. Mevrouw Tetteroo was tot dat
moment voorzitter van de divisie Pensioen & Leven van
Achmea. Met de benoeming van de heer Robert Otto als
lid van de Raad van Bestuur per 17 augustus 2015 is de
vacature vervuld die was ontstaan door het definitieve
terugtreden van de heer Jeroen van Breda Vriesman per
24 juli 2015.

heer Van Breda Vriesman tijdelijk teruggetreden. In juli
2015 was de verstreken tijd en de onzekerheid over de
termijn waarop de zaak wordt afgerond door het OM,
voor de Raad van Commissarissen doorslaggevend en de
Raad van Commissarissen en Jeroen van Breda Vriesman
zijn overeengekomen dat hij per 24 juli 2015 terugtrad.
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
zijn de heer Van der Eijk en de heer Van Breda Vriesman
dankbaar voor alles wat zij in hun verschillende rollen
binnen Achmea voor ons bedrijf betekend hebben.

Ontwikkelingen in de Raad van Commissarissen
Per 26 maart 2015 zijn mevrouw Mijntje LückerathRovers en mevrouw Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen
van Achmea B.V. Op dezelfde datum is de heer
Paul Overmars teruggetreden als lid van de Raad
van Commissarissen van Achmea B.V., Achmea
Schadeverzekeringen N.V. en Achmea Zorgverzekeringen
N.V. en haar dochtermaatschappijen. In de vacatures die
zijn ontstaan als gevolg van het terugtreden van de heer
Overmars is recent voorzien met de benoeming van de
heer Wim de Weijer.

Code Banken
CORPORATE GOVERNANCE CODES

Het terugtreden van Jeroen van Breda Vriesman was het
gevolg van een onderzoek dat het Openbaar Ministerie
(OM) in augustus 2014 was gestart bij de Achmea Health
Centers, naar een mogelijk onjuiste fiscale behandeling
van huurovereenkomsten uit 2007. De Raad van Bestuur
heeft deze kwestie begin 2014 zelf voorgelegd aan de
Belastingdienst en waarvan de Raad van Commissarissen
op de hoogte was gebracht. In september 2014 was de

door het Verbond van Verzekeraars dat er veel overlap
is tussen de principes uit de Code Verzekeraars en
reeds bestaande wet- en regelgeving. Aangezien het
overgrote deel van de principes daarmee niet meer
onderscheidend is, is geconstateerd dat zelfregulering
op deze principes geen toegevoegde waarde meer heeft.
De wel onderscheidende principes over het zorgvuldig
behandelen van klanten en permanente educatie
van bestuurders en interne toezichthouders worden
opgenomen in de Gedragscode Verzekeraars. Deze
gedragscode (actuele versie 2011) overkoepelt bestaande
en nieuwe zelfregulering van de branche met algemene
bepalingen, zoals kernwaarden en gedragsregels.
Verzekeraars geven op basis van de gedragscode
vanuit hun eigen bedrijfsvisie nader invulling aan hun
maatschappelijke rol. Achmea geeft daar invulling aan
door middel van o.a. de identiteit en de strategiekaart en
heeft dat verankerd in haar processen en o.a. de Achmea
gedragscode. Voor de verankering van de principes over
het zorgvuldig behandelen van klanten wordt verwezen
naar hoofdstuk ‘Onze klanten’ van dit jaarverslag. Een
toelichting op de verankering van permanente educatie
van bestuurders en interne toezichthouders is te vinden
in de relevante paragrafen in dit hoofdstuk.

Code Verzekeraars / Gedragscode Verzekeraars
Sinds het boekjaar 2011 heeft Achmea in haar
jaarverslag gerapporteerd over de – eind 2010 door het
Verbond van Verzekeraars opgestelde – Governance
Principes Verzekeraars (ook de Code Verzekeraars
genoemd). Per 1 januari 2016 is de Code Verzekeraars
ingetrokken. Aanleiding daartoe was de constatering

Onderdeel van onze dienstverlening aan klanten zijn
ook bancaire activiteiten, die wij ontplooien via Achmea
Bank N.V. en Staalbankiers N.V. Op 1 januari 2015 is de
vernieuwde Code Banken in werking getreden. De Code
Banken vormt samen met Het Maatschappelijk Instituut
en de aan de bankierseed verbonden gedragsregels
het pakket Toekomstgericht Bankieren. Het doel van
dit pakket is een belangrijke bijdrage te leveren aan
het herstel in het vertrouwen in de samenleving ten
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aanzien van banken en hun rol in de samenleving.
Achmea Bank N.V. en Staalbankiers N.V. leven de Code
Banken nagenoeg volledig na. Over de naleving van de
principes uit de Code Banken leggen Achmea Bank N.V.
en Staalbankiers N.V. via hun websites www.achmeabank.
nl, www.achmeabank.com en www.staalbankiers.
nl verantwoording af. Met concrete voorbeelden is
aangegeven op welke wijze de naleving van de principes
heeft plaatsgevonden. Daar waar een principe niet
(volledig) is toegepast, is dit met redenen onderbouwd
op de website.

Nederlandse corporate governance code
Sinds 1 januari 2004 zijn beursvennootschappen
verplicht in hun jaarverslag mededeling te doen van
de naleving van de Nederlandse corporate governance
code, volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Achmea is
geen beursgenoteerde onderneming, maar wij hebben
de meerderheid van de principes van de corporate
governance code vrijwillig overgenomen en verankerd in
ons ondernemingsbestuur. Waar van toepassing, leven
wij de principes en best practice-bepalingen nagenoeg
volledig na. In 2015 waren er net als voorgaande jaren
twee principes van de corporate governance code
waaraan wij niet geheel voldeden.
• De termijn van de benoeming van een lid van de Raad
van Bestuur (principe II.1.1.)
• De onafhankelijkheid van de commissarissen
(principe III.2.2.)
Voor de benoemingstermijn van de leden van de Raad
van Bestuur adviseert de corporate governance code een
termijn van vier jaar. Alleen voor de voorzitter van de
Raad van Bestuur voldoet Achmea niet aan dit principe.
Zijn benoeming heeft plaatsgevonden voor onbepaalde
tijd. Deze contractuele afspraak wordt nagekomen.
Hoewel alle commissarissen van Achmea in ‘geest’
en ‘verschijning’ onafhankelijk zijn, voldoen per 31
december 2015 twee van de acht leden van de Raad van

ETHIEKCOMMISSIE
De Achmea Ethiekcommissie adviseert de Raad van
Bestuur en bedrijfsonderdelen over ethische dilemma’s. Dat doet zij door ethische en maatschappelijke
kwesties, maar ook praktijksituaties te beoordelen
tegen de achtergrond van de waarden en normen van
onze onderneming. Hiermee kan ‘moresprudentie’
worden ontwikkeld en kunnen specifiek voor Achmea
ethische en morele richtlijnen worden geformuleerd. Iedereen binnen Achmea kan met een ethische
vraag of dilemma terecht bij de Ethiekcommissie. De
Ethiekcommissie wordt voorgezeten door de heer
Timmer (CRO) en bestaat verder uit medewerkers
van verschillende bedrijfsonderdelen en een extern
lid. Onderwerpen die in 2015 in de Ethiekcommissie
aan bod kwamen, zijn onder meer:
• Verantwoord beleggen
• Nazorgtraject beleggingsverzekeringen
• Algemene Gedragscode Achmea
• De eed en belofte financiële sector
• Het borgen van en communiceren over ethiek
binnen Achmea
• Ethische aspecten in inkoopvoorwaarden
• Verschillende praktijksituaties waarbij ethische
aspecten een rol spelen

Commissarissen van Achmea B.V. niet aan principe III.2.2
sub f. Zij zijn bestuurslid of commissaris van een partij
die meer dan 10% van de aandelen van Achmea bezit.
Leden van de Raad van Commissarissen van Achmea
worden voorgedragen door onze aandeelhouders
(i) Vereniging Achmea; (ii) Rabobank; (iii) Gothaer
Allgemeine Versicherung, Gothaer Finanz Holding en
Schweizerische Mobiliar Holding samen; en door de
centrale ondernemingsraad (COR). De heer Veenman
is tevens lid van het Bestuur van Vereniging Achmea,
dat bestaat uit afgevaardigden van onze klanten. De

heer Van de Merwe is tevens commissaris bij Rabobank.
Dit wordt juist gezien als zeer gepast voor Achmea
vanwege de coöperatieve identiteit en de relatie met
de aandeelhouders, die meer gericht zijn op het belang
van de klant en de continuïteit van Achmea. Geen door
individuele aandeelhouders of de COR voorgedragen
groep commissarissen heeft een meerderheid in de Raad
van Commissarissen. Hoewel de commissarissen door
de individuele aandeelhouders en/of de COR worden
voorgedragen, worden zij uiteindelijk door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders benoemd op basis van
hun deskundigheid en onafhankelijkheid, en nemen zij deel
aan de vergaderingen zonder verwijzing naar of vooroverleg
met de partijen die hen hebben voorgedragen.
De manier waarop wij de corporate governance code
hebben overgenomen en verankerd, is besproken met en
heeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
Onze huidige corporate governance structuur heeft
eveneens de instemming van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders.

Achmea gedragscode
Achmea wil voorop lopen met eigen gedragsregels,
maar ook door te anticiperen op bestaande en nieuwe
regelgeving. Zo heeft Achmea er voor gekozen al haar
medewerkers de eed of de belofte voor de financiële
sector te laten afleggen, omdat dit past bij de Achmea
identiteit. Actieve sturing op integriteitbevordering,
het voorkomen van integriteitschendingen en
fraudebeheersing beperken de negatieve gevolgen
voor het vertrouwen, het rendement en de schadelast.
Daarom heeft Achmea een Achmea gedragscode
opgesteld voor integer handelen volgens de
Achmeawaarden en -normen. De Achmea gedragscode is
te vinden op www.achmea.nl.
Door taken en verantwoordelijkheden op het gebied van
fraude, risicomanagement en controles vast te leggen,
wordt beheersing en beperking van fraude geborgd.
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Als er toch een integriteitschending of fraudeincident
voor komt, dan kan dat vertrouwelijk worden gemeld.
Hiervoor bestaat een klokkenluidersregeling die te vinden
is op www.achmea.nl.

RAAD VAN BESTUUR

Verantwoordelijkheden en rol in de corporate
governance
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor
het bestuur van de vennootschap. Dit houdt in
dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is en
besluitvormingsbevoegdheid heeft voor de dagelijkse
activiteiten van Achmea, in overeenstemming
met de uitgangspunten zoals die in de statuten
zijn geformuleerd. De Raad van Bestuur heeft een
reglement waarin de specifieke taken, activiteiten en
taakverdeling tussen de individuele leden is vastgelegd,
evenals het besluitvormingsproces binnen de Raad
van Bestuur. De Raad van Bestuur is verplicht de
Raad van Commissarissen op de hoogte te stellen
van eventuele fundamentele verschillen van mening
tussen de Raad van Bestuur en het bestuur van de
ondernemingen of entiteiten van Achmea. In 2015
waren er geen fundamentele verschillen. De Raad van
Bestuur rapporteert rechtstreeks aan de Raad van
Commissarissen. Elk bestuurslid is direct verantwoordelijk
voor specifieke Achmea-activiteiten (zie daarvoor ook

de biografieën van de leden van de Raad van Bestuur in
het jaarverslag 2015), met duidelijke rapportagelijnen
van divisie- en stafdirecteuren. De volledige Raad van
Bestuur is betrokken bij risicomanagement. Risico is de
essentie van het bedrijf van Achmea. De betrokkenheid
bij risicomanagement blijkt onder andere uit het feit dat
minimaal één lid van de Raad van Bestuur zitting hebben
in het Finance & Risk Committee (naast de CFO en de
CRO) en dat in de vergaderingen van de Raad van Bestuur
regelmatig wordt stilgestaan bij risicomanagement.

de business plannen en het beloningsbeleid, en behoort tot
de afwegingen bij elk besluit dat door de Raad van Bestuur
wordt genomen. De formulering van de doelstellingen
voor de Raad van Bestuur en het senior management is
gebaseerd op het Stakeholder Value Management-model.
Sinds 2012 worden de jaarlijkse doelstellingen gerangschikt
volgens zes invalshoeken: klant, maatschappij, medewerker,
partner, proces en financieel. Bijzondere omstandigheden
daargelaten hebben alle leden van de Raad van Bestuur
vrijwel alle bestuursvergaderingen bijgewoond.

De Raad van Bestuur, en de bestuursleden die
daarbinnen onafhankelijk optreden, dragen zorg
voor een evenwichtige afweging van de belangen
van alle bij Achmea betrokken partijen, zoals klanten,
aandeelhouders en medewerkers. De Raad van Bestuur
houdt daarbij rekening met de continuïteit van Achmea,
de maatschappelijke omgeving waarin we actief zijn en
de toepasselijke regelgeving en codes. Alle leden van de
Raad van Bestuur hebben de eed of de belofte afgelegd.

Samenstelling en diversiteit

Achmea werkt al jaren met het vier-stakeholdersmodel,
waarbij het bestuur en de besluitvorming in
overeenstemming zijn met de belangen van klanten,
medewerkers, (business) partners en aandeelhouders.
Dit alles is verankerd in de strategie en de identiteit van
de Groep zoals weergegeven in het hoofdstuk Profiel en
vervolgens in het leiderschapsprogramma,

Leden van de Raad van Bestuur worden door de Raad
van Commissarissen benoemd op niet-bindende
voordracht van de A-aandeelhouder. Bestuursleden
worden geselecteerd op basis van bewezen ervaring
en competentie in de financiële dienstverleningssector,
waarbij we voor posities in de Raad van Bestuur
streven naar interne werving. De leden van de Raad
van Bestuur vormen een goede mix van specifieke
verzekeringservaring (zorg, schade, pensioen &
leven) en ervaring met de publieke/particuliere markt
(gezondheidszorg, pensioenen) en met de diverse
distributiekanalen (direct, intermediair, bankverzekeren)
en disciplines als Financiën, IT en P&O. Alle leden van de
huidige Raad van Bestuur van Achmea voldoen aan het
algemene profiel voor leden van de Raad van Bestuur en
zijn positief beoordeeld door de toezichthouders.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
NAAM

NATIONALITEIT

GESLACHT

OPLEIDING

FUNCTIE

BENOEMD

W.A.J. van Duin (1960)

Nederlands

Man

Rechten

Voorzitter

Januari 2004

R. Konterman (1956)

Nederlands

Man

Economie

Vicevoorzitter

April 2013

H. Arendse (1958)

Nederlands

Man

Economie/Accountancy

Chief Financial Officer

April 2013

R. Otto (1967)

Nederlands

Man

Rechten

Lid

Augustus 2015

B.E.M. Tetteroo (1969)

Nederlands

Vrouw

Accountancy

Lid

Juni 2015

H. Timmer (1961)

Nederlands

Man

Economie

Chief Risk Officer

April 2014
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De Raad van Bestuur bestaat uit zes leden, vijf mannen
en een vrouw. Achmea streeft naar een goede man/
vrouw-diversiteit in de Raad van Bestuur. Bij de
invulling van eventuele vacante zetels in de Raad van
Bestuur maakt - behalve het streven om de balans in
vaardigheden in de Raad van Bestuur te handhaven en
tegelijkertijd ervoor te zorgen dat nieuw te benoemen
bestuurders ook over de vereiste verzekerings- en
financiële en risico-ervaring beschikken - de versterking
van de man/vrouw-diversiteit steeds deel uit van de
afwegingen. Bij de successieplanning voor de Raad van
Bestuur en de eerste managementlaag daaronder wordt
bij iedere vacature aandacht besteed aan de bevordering
van vrouwen aan de top. Hoewel Achmea het belang
van meer man/vrouw-diversiteit en kwaliteit onderkent,
blijven het behoud en de versterking van de juiste mix
van vaardigheden de belangrijkste bepalende factoren in
dit selectieproces.

Permanente educatie
Aan het begin van elk jaar worden de thema’s van het
permanente educatie-programma van de Raad van
Bestuur vastgesteld in overleg met de voorzitter van
de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Het doel van het programma is om
de expertise van de leden van de Raad van Bestuur te
bestendigen en te verdiepen.
Naast deze speciale sessies, die veelal samen met
de commissarissen worden gevolgd, wordt er ook bij
reguliere vergaderingen aandacht besteed aan relevante
ontwikkelingen op het gebied van o.a. de financiële
sector, corporate governance, compliance, Klantbelang
Centraal en audit aan de hand van presentaties van
interne en/of externe specialisten en houden de leden
van de Raad van Bestuur op individuele basis hun
educatie bij. Bijzonderheden daargelaten zijn alle leden
van de Raad van Bestuur aanwezig bij de permanente
educatie sessies. In 2015 heeft permanente educatie

plaatsgevonden over Solvency II, het Solvency II Partieel
Intern Model (PIM), IFRS, de Liability Adequacy Test,
de werking van de Funds for Future Appropriation
(FFA), renteontwikkelingen, governance, management
development en MVO.
In het bijzonder zijn de aannames en uitgangspunten
voor het Solvency II PIM uitgebreid aan de orde
geweest en zijn de keuze en aannames in het model
besproken. In 2015 werd samen met de Raad van
Commissarissen een bijeenkomst bij Swiss Mobiliar
in Bern, Zwitserland, gehouden waar o.a. met de CEO
van Swiss Mobiliar is gesproken. Het bezoek aan Swiss
Mobiliar werd gecombineerd met een bedrijfsbezoek
aan de Eurapco organisatie in Zürich. In december is
samen met de Raad van Commissarissen De Friesland
Zorgverzekeringen bezocht, waarbij o.a. gesproken
is over de rol van De Friesland Zorgverzekeringen in
de Friese gezondheidszorg, mede toegelicht aan de
hand van de zorgcampagne en deelname aan het
samenwerkingsverband Friesland Voorop.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Verantwoordelijkheden en rol in de corporate
governance
De Raad van Commissarissen vervult een belangrijke rol in
de corporate governance van Achmea. De commissarissen
zijn verantwoordelijk voor het toezicht op, de advisering
en uiteindelijk ook de goedkeuring van het gedrag en
het algemene management van de onderneming door
de Raad van Bestuur. De goedkeuring van de Raad van
Commissarissen is hoofdzakelijk vereist voor belangrijke
bedrijfsgerelateerde beslissingen, zoals de benoeming
en het ontslag van leden van de Raad van Bestuur,
strategische beslissingen, overdracht van een aanzienlijk
deel van de bedrijfsactiviteiten, het aangaan of beëindigen
van een langdurig samenwerkingsverband, grote
deelnemingen en investeringen, en de beëindiging van het

dienstverband van een aanzienlijk aantal medewerkers,
dan wel belangrijke wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden
van een aanzienlijk aantal medewerkers. Dit staat los van
het feit dat fundamentele en grootschalige strategische
veranderingen of investeringen in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders met 80% van de
stemmen moeten worden goedgekeurd. De Raad van
Commissarissen en de individuele commissarissen
hebben de verantwoordelijkheid om alle relevante
informatie te verwerven die zij nodig hebben om hun
taken uit te voeren. Wat zij daarvoor nodig hebben,
laten zij weten aan de voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Bronnen van informatie zijn veelal de
Raad van Bestuur, de secretaris van de vennootschap
en de externe accountant. De Raad van Commissarissen
kan eventueel ook informatie inwinnen bij
bedrijfsfunctionarissen en externe adviseurs, die kunnen
worden gevraagd een vergadering van de Raad van
Commissarissen bij te wonen of permanente educatie
te verzorgen. De Raad van Commissarissen bestaat uit
leden die zich, hoewel zij door de aandeelhouders of de
COR worden voorgedragen, bij de uitoefening van hun
taken laten leiden door de belangen van de onderneming
als geheel. Alle commissarissen nemen deel aan de
vergaderingen zonder verwijzing naar of vooroverleg met
de partijen die hen hebben voorgedragen. Alle leden
van de Raad van Commissarissen hebben de eed of de
belofte afgelegd. Bijzonderheden daargelaten zijn alle
commissarissen aanwezig bij alle vergaderingen van de
Raad van Commissarissen en van de commissies waarvan
zij lid zijn.

Samenstelling en diversiteit
De samenstelling van de Raad van Commissarissen
en voordrachten bij een vacature weerspiegelen
de coöperatieve aandeelhoudersstructuur en
medezeggenschap via de Centrale Ondernemingsraad
(COR) van Achmea. In samenspraak met de
aandeelhouders is er in 2013 voor gekozen om de
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Raad van Commissarissen terug te brengen van
maximaal twaalf naar negen à tien leden, waarbij
ook de voordrachten van de grootaandeelhouders
zijn teruggebracht. Vereniging Achmea mag
kandidaten voordragen voor vier1 zetels in de Raad
van Commissarissen, waarvan één lid is benoemd op
voordracht van DFZ2. Als gevolg van de fusie tussen de
aandeelhouder van DFZ, de Vereniging De Friesland
Zorgverzekeraar en Vereniging Achmea en de daarop
volgende overdracht van de activiteiten van DFZ naar
Achmea, is het voordrachtsrecht van DFZ overgegaan
naar Vereniging Achmea. Vereniging Achmea heeft als
de indirecte houder van het A-aandeel tevens het recht
om uit de leden van de Raad van Commissarissen de
voorzitter te benoemen. Rabobank mag kandidaten
voor twee3 zetels voordragen. Gothaer Allgemeine
Versicherung, Gothaer Finanz Holding en Swiss
Mobiliar mogen samen één kandidaat voordragen.
Per 31 december 2015 zijn drie leden van de Raad
van Commissarissen voorgedragen door de COR4.
Deze regeling valt binnen het wettelijk kader van het
aanbevelingsrecht van de COR, waarbij de COR het recht
heeft om drie leden voor te dragen, gebaseerd op een
totaal van negen à tien commissarissen.
De intentie is dat de commissarissen ten minste één
keer per jaar een vergadering van de COR bijwonen. Alle
voorgestelde veranderingen in de samenstelling van
de Raad van Commissarissen worden ter goedkeuring
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voorgelegd en besproken met de COR.

De Raad van Commissarissen telt op dit moment 9 leden.
Bij de invulling van een vacature is het streven om een
evenwichtige mix van vaardigheden in de Raad van
Commissarissen te bewaren terwijl er tegelijkertijd voor
wordt gezorgd dat de nieuw te benoemen commissaris
ook over de vereiste verzekerings- en financiële en
risico-ervaring beschikken. Commissarissen worden
geselecteerd en benoemd aan de hand van een
profielschets van de vereiste professionele achtergrond,
opleiding, (internationale) ervaring, vaardigheden,
diversiteit en onafhankelijkheid.
De huidige samenstelling van de Raad van
Commissarissen is zodanig dat de commissarissen
door de mix van aanwezige ervaring en deskundigheid
op gepaste wijze aan hun verplichtingen kunnen
voldoen. Per 31 december 2015 bestaat de Raad van
Commissarissen uit vier mannen en vier vrouwen.
Behalve diversiteit in kennis, expertise en leeftijd is er
sprake van een goede man/vrouw-diversiteit. Achmea
voldoet daarmee aan de wettelijke eis voor man/vrouwdiversiteit in de Raad van Commissarissen.
Alle commissarissen voldoen ten aanzien van het door
hen beklede aantal commissariaten aan de Wet bestuur
en toezicht.

1. Van de Merwe, Van Lonkhuijzen, Veenman, Vacature
2. Van Lonkhuijzen
3. Per 31 december 2015: Vermeer en Wijmenga
4. Per 31 december 2015: Lückerath, Sneller en Hofsté
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SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
NATIONALITEIT

GESLACHT

FUNCTIE

TERMIJN (MAX)
DRIE TERMIJNEN

START HUIDIGE
TERMIJN

E.A.J. van de Merwea (1950)

Nederlands

Man

Voorzitter

Derde

2014

A.J.A.M. Vermeerb (1949)

Nederlands

Man

Vicevoorzitter

Derde

2014

P.H.M. Hofstéc (1961)

Nederlands

Vrouw

Lid

Eerste

2015

S.T. van Lonkhuijzena (1960)

Nederlands

Vrouw

Lid

Tweede

2015

M. Lückerathc (1968)

Nederlands

Vrouw

Lid

Tweede

2015

A.C.W. Snellerc (1965)

Nederlands

Vrouw

Lid

Eerste

2013

A.W. Veenmana (1947)

Nederlands

Man

Lid

Tweede

2013

W.H. de Weijera (1953)

Nederlands

Man

Lid

Eerste

2016

R.Th. Wijmengab (1957)

Nederlands

Man

Lid

Eerste

2015

NAAM

a Genomineerd door Vereniging Achmea
b Genomineerd door Rabobank
c Genomineerd door Centrale Ondernemingsraad
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NAAM

OPLEIDING

GOVERNANCE

VERZEKEREN

BANCAIR

FINANCIËN/
RISK/AUDIT

HR/
RENUMERATIE

JURIDISCH/
COMPLIANCE

COMMERCIE/
KLANTBELANG
CENTRAAL

IT

OVERZICHT VAN DESKUNDIGHEID LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN PER 31 DECEMBER 2015
MANAGEMENT

1
2
3
4
5
6
7

E.A.J. van de Merwe

Economie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A.J.A.M. Vermeer

Agrarische wetenschappen

•

•

P.H.M. Hofsté

Economie/Accountancy

•

•

S.T. van Lonkhuijzen

Bedrijfskunde

•

M. Lückerath

Economie

A.C.W. Sneller

Econometrie

•

A.W. Veenman

Werktuig bouwkunde

•

•

W.H. de Weijer*

Zorgmanagement

•

•

•

R.Th. Wijmenga

Econometrie

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

* Per 3 februari 2016 toegetreden

Permanente educatie
Aan het begin van elk jaar worden de thema’s van het
permanente educatie-programma van de Raad van
Commissarissen vastgesteld in overleg met de voorzitter
van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad
van Commissarissen. Het doel van het programma is
om de expertise van de commissarissen te bestendigen
en te verdiepen. Naast deze speciale sessies, die veelal
samen met de Raad van Bestuur worden gevolgd,
wordt er ook bij reguliere vergaderingen aandacht
besteed aan relevante ontwikkelingen op het gebied
van o.a. de financiële sector, corporate governance,
compliance, Klantbelang Centraal en audit aan de
hand van presentaties door interne en/of externe
specialisten. Daarnaast volgen nieuwe commissarissen
een speciaal voor hen ontwikkeld introductieprogramma.
Bijzonderheden daargelaten zijn alle commissarissen
aanwezig bij de permanente educatie sessies. Een
nadere toelichting op de in 2015 gevolgde educatie is te

vinden in het Verslag van de Raad van Commissarissen in
dit Jaarverslag.

Commissies van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen beschikt over drie
gespecialiseerde commissies die de volledige Raad
van Commissarissen adviseren: het Audit & Risk
Committee, de Remuneratie Commissie en de Selectie
& Benoemingscommissie. Alle commissarissen
ontvangen de notulen van de vergaderingen van de
afzonderlijke commissies en op verzoek ook de agenda
en begeleidende documenten.
Financiële, controle-, risico- en compliance-onderwerpen
worden door het Audit & Risk Committee besproken.
Deze vergaderingen worden bijgewoond door de
voorzitter van de Raad van Bestuur, de CFO, de CRO,
de directeuren Internal Audit, Financiën en Risk
Management en de externe accountant. Ten minste

tweemaal per jaar spreekt het Audit & Risk Committee
met de externe accountant zonder de aanwezigheid
van leden van de Raad van Bestuur. Zie voor verdere
informatie het Verslag van de Raad van Commissarissen.
De primaire taak van de Remuneratie Commissie is
om de Raad van Commissarissen te adviseren over het
beloningsbeleid voor de hele Achmea Groep (inclusief de
buitenlandse werkmaatschappijen).
De Remuneratie Commissie is verantwoordelijk voor
het formuleren van richtlijnen en het bewaken van
de uitvoering en naleving van het beloningsbeleid
voor de hele Achmea Groep. Daaronder valt ook
advisering van de Raad van Commissarissen over het
prestatiemanagement (bijvoorbeeld het evenwicht
bewaren tussen korte- en langetermijnbelangen en een
focus op het klantbelang) van de leden van de Raad
van Bestuur. De beloning wordt regelmatig geëvalueerd
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en de commissie beoordeelt of de beloningsniveaus
passend zijn voor de plichten en verantwoordelijkheden
van de functie. Dit vergt een grondige voorbereiding
van de nodige beleidsherzieningen of -correcties om te
voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. De voorzitter
van de Raad van Bestuur woont de vergaderingen van
de Remuneratie Commissie bij behalve als zijn eigen
beloning op de agenda staat, of in andere gevallen naar
het oordeel van de commissievoorzitter.

61,6% van de stemrechten bij de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders.

De taak van de Selectie & Benoemingscommissie is om
de samenstelling en het profiel van zowel de Raad van
Commissarissen als de Raad van Bestuur te bewaken.
De commissie zoekt naar en doet aanbevelingen
over potentiële kandidaten, in sommige gevallen in
overleg met de COR. De voorzitter van de Raad van
Bestuur woont de vergaderingen van de Selectie
& Benoemingscommissie bij behalve als zijn eigen
functioneren op de agenda staat, of in andere gevallen
naar het oordeel van de commissievoorzitter.

Overige aandeelhouders, die samen 5,5% van de
dividendrechten en 5,2% van de stemrechten in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
vertegenwoordigen, zijn BCP Pension Fund, Stichting
Beheer Aandelen Achmea, Gothaer Allgemeine
Versicherung, Gothaer Finanz Holding en Schweizerische
Mobiliar Holding. Gothaer Allgemeine Versicherung,
Gothaer Finanz Holding en Schweizerische Mobiliar
Holding zijn lid van de Eurapco-alliantie van
onafhankelijke Europese financiële dienstverleners (zie
voor meer informatie www.eurapco.com).

AANDELEN, AANDEELHOUDERS EN
AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Aandeelhouders
De aandeelhouders van Achmea zijn hoofdzakelijk
niet-beursgenoteerde Europese organisaties met
coöperatieve wortels. Klanten in Nederland worden direct
vertegenwoordigd door de grootste aandeelhouder van
Achmea en indirect via Stichting Administratiekantoor
Achmea (STAK Achmea). STAK Achmea is een
aandeelhouder die op zijn beurt weer certificaten van
aandelen heeft uitgegeven aan Vereniging Achmea. Het
bestuur van STAK Achmea bestaat uit de voorzitter en
de twee vicevoorzitters van Vereniging Achmea. Voor
belangrijke besluiten door STAK Achmea is de goedkeuring
vooraf nodig van het Bestuur van Vereniging Achmea
en in voorkomende gevallen ook van de Ledenraad van
Vereniging Achmea. Vereniging Achmea bezat eind 2015
in totaal 65,3% van de dividendrechten van Achmea en

Rabobank, de op een na grootste aandeelhouder van
Achmea, is eveneens een coöperatieve organisatie.
Rabobank bezat eind 2015 in totaal 29,2% van
de dividendrechten van Achmea en 27,6% van
de stemrechten bij de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.

Behalve uit gewone aandelen bestaat 5,6% van het
totale uitstaande aandelenkapitaal van Achmea uit
preferente aandelen die worden aangehouden door
Achmea Tussenholding B.V. (onder leiding van de Raad
van Bestuur van Achmea). Alle aandelen in Achmea
Tussenholding B.V. zijn in het bezit van Stichting
Administratiekantoor Achmea Tussenholding, die op
haar beurt weer aandelencertificaten aan beleggers
heeft uitgegeven. Die beleggers ontvangen derhalve
het dividend dat over de preferente aandelen wordt
uitgekeerd; zij hebben geen stemrecht in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Achmea. Dat
stemrecht ligt bij Achmea Tussenholding B.V.

Aandeelhoudersvergaderingen
Naast de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders kunnen ook buitengewone
vergaderingen van aandeelhouders worden belegd

AANDEELHOUDERS PER 31 DECEMBER 2015
KAPITAALRECHTEN

STEMRECHTEN

Vereniging Achmea
(direct en via STAK)

65,30%

61,63%

Rabobank

29,21%

27,57%

BCP Group

2,77%

2,61%

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

0,52%

0,49%

Gothaer Finanz Holding AG

0,59%

0,56%

Schweizerische Mobiliar Holding AG

0,69%

0,65%

Stichting Beheer Aandelen Achmea

0,92%

0,86%

Achmea Tussenholding B.V.*

5,63%

* Preferente aandelen

op basis van wet- en regelgeving, statuten en
bedrijfsdocumentatie indien noodzakelijk geacht. Een
buitengewone vergadering kan ook worden belegd
door aandeelhouders met meer dan 10% van de
stemrechten. Vanwege het wettelijk structuurregime
dat van toepassing is op Achmea is de bevoegdheid van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beperkt;
uit hoofde van de wet en overeenkomsten zijn bepaalde
verantwoordelijkheden bij de Raad van Commissarissen
belegd. Besluiten van de aandeelhouders zijn niettemin
noodzakelijk voor belangrijke vennootschapsrechtelijke
onderwerpen zoals statutenwijziging; vaststelling van
de jaarrekening en besluiten over winstverdeling en
dividend; besluiten over de uitgifte van aandelen of de
toekenning van rechten om in te schrijven op aandelen
(of om de Raad van Bestuur aan te wijzen om dergelijke
uitgiften of toekenningen te regelen); verlaging van het
aandelenkapitaal van Achmea; benoeming en ontslag
van leden van de Raad van Commissarissen en besluiten
om Achmea te ontbinden, te fuseren of te splitsen.
Cruciale strategische besluiten die een fundamentele
koerswijziging inhouden in de strategie van Achmea
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en ook grootschalige investeringen moeten in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders met 80%
van de stemmen worden goedgekeurd. In de in maart
2015 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders – zijn naast de reguliere besluiten
over het jaarverslag en de jaarrekening 2014, het
dividendbeleid, de dividenduitkering en de decharge
van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen, besluiten genomen over de (her)
benoeming van leden van de Raad van Commissarissen,
de (her)benoeming van de externe accountant en
is uitgebreid stilgestaan bij vragen van een van de
minderheidsaandeelhouders over de governance van
de Groep. Daarnaast is in een buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders positief besloten over
een voorgestelde aanpassing van de beloning voor
de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de
benoeming van de heer Wim de Weijer tot lid van de
Raad van Commissarissen.

wonen. Zij hebben bij deze vergadering een adviserende
en informerende rol.

Statutaire bepalingen dividendbeleid
De uitkering van dividend is vastgelegd in de statuten
van Achmea. Dividend is verschuldigd en betaalbaar
vier weken nadat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders dat dividend heeft vastgesteld (tenzij
een andere datum wordt bepaald). De Raad van Bestuur
kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
voorstellen om het dividend geheel of gedeeltelijk anders
dan in contanten uit te keren. De Algemene Vergadering
van Aandeelhouders kan besluiten het geheel of een
deel van het nettoresultaat uit te keren. De Algemene
Vergadering van Aandeelhouders kan op voorstel van
de Raad van Bestuur besluiten tot de uitkering van
een interimdividend. Het dividendbeleid van Achmea
wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Kapitaal en
Liquiditeitsmanagement.

Stemrecht
Aan het A-aandeel, dat indirect door Vereniging
Achmea wordt gehouden, zijn specifieke rechten
verbonden, waaronder het recht om een nietbindende voordracht aan de Raad van Commissarissen
te doen over de benoeming van leden van de Raad
van Bestuur, de benoeming van de voorzitter van de
Raad van Commissarissen, de goedkeuring van een
besluit over het ontbinden, fuseren of splitsen van
Achmea en de uitgifte en overdracht van aandelen
Achmea. De houders van certificaten van aandelen
die op het A-aandeel en op gewone aandelen Achmea
zijn uitgegeven hebben het recht om de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, zij
hebben echter geen stemrecht. Aandeelhouders en
houders van certificaten van aandelen kunnen iemand
schriftelijk machtigen om hen te vertegenwoordigen.
Leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen hebben de bevoegdheid om de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te
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Biografieën bestuurders en commissarissen
Raad van Bestuur
WILLEM A.J. VAN DUIN (1960)

Voorzitter van de Raad van Bestuur
Willem van Duin is in 1987 bij Achmea in dienst gekomen. Hij heeft voordat hij in
januari 2004 in de Raad van Bestuur werd benoemd diverse posities bekleed op
het niveau van de houdstermaatschappij, alsook bij de divisies Zorg, Intermediair
en Direct. Hij werd op 1 oktober 2008 benoemd tot vicevoorzitter van de Raad
van Bestuur en op 10 februari 2009 tot voorzitter. Behalve zijn overkoepelende
verantwoordelijkheid voor Achmea als geheel omvatten zijn kernverantwoordelijkheden
onder andere Internal Audit, Bestuursbureau, Communicatie, Corporate Strategy
& MVO, Personeel & Organisatie-beleid, externe toezichthouders en de Centrale
Ondernemingsraad. Daarnaast is de heer Van Duin o.a. voorzitter van de Raad van
Bestuur van European Alliance Partners Eurapco en is hij vicevoorzitter van het Verbond
van Verzekeraars, bestuurslid van van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en van de
Nationale Coöperatieve Raad. Internationaal is hij lid van de International Federation of
Health Plans (IFHP) en van de Geneva Association.

ROELOF KONTERMAN (1956)

Van links naar rechts: Henk Timmer, Bianca Tetteroo, Roelof Konterman, Willem van Duin, Robert Otto
en Huub Arendse.

Vicevoorzitter Raad van Bestuur (sinds 1 juni 2015)
Roelof Konterman is sinds 1983 werkzaam bij Achmea in diverse functies, waaronder
vijf jaar in Zweden en de Verenigde Staten. Hij begon als marketingmanager bij het
onderdeel dat nu Avéro Achmea is en heeft daarnaast ook gewerkt als directeur bij
FBTO. Vanaf 2000 heeft hij verschillende managementposities vervuld voor Divisie
Zorg en voor aan zorg gerelateerde bedrijfsonderdelen, zoals Eurocross en de diverse
Zorgdiensten. Vanaf 2008 was hij voorzitter van Divisie Zorg & Gezondheid, waar
hij onder andere verantwoordelijk was voor de bundeling Achmea en Agis in 2011.
Per 1 april 2013 is de heer Konterman toegetreden tot de Raad van Bestuur. Zijn
kernverantwoordelijkheden binnen de Raad van Bestuur zijn Divisie Zilveren Kruis
en Divisie De Friesland Zorgverzekeraar, Divisie Internationaal en Divisie IM&IT.
De heer Konterman is daarnaast voorzitter van de Raad van Commissarissen van

Eureko Sigorta Turkije, lid Raad van Commissarissen Independer, Voorzitter Raad van
Commissarissen InShared, lid Raad van Commissarissen De Friesland Zorgverzekeraar,
lid van de Raad van Advies van LSP, een innovatiefonds, lid Raad van Advies Universitair
Centrum Sportgeneeskunde en lid Raad van Advies van Amsterdam Health &
Technology Institute.
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HUUB ARENDSE (1958)

BIANCA E.M. TETTEROO (1969)

Chief Financial Officer

(benoemd per 15 juni 2015)

Huub Arendse is in april 2013 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Achmea
als Chief Financial Officer. Na zijn studie economie aan de VU Amsterdam is hij
zijn carrière begonnen bij Peat Marwick Nederland, later opgegaan in KPMG. Hij
is een gekwalificeerd registeraccountant sinds 1985. De heer Arendse was van
2003 tot 2007 voorzitter van KPMG Financial Services. De heer Arendse was tot
zijn overstap naar Achmea ook lid van het Global Insurance Leadership Team van
KPMG International. Door zijn internationale betrokkenheid bij beursgenoteerde
en andere verzekeringsbedrijven heeft hij zeer brede ervaring met verschillende
verzekeringsactiviteiten zoals schade-, zorg-, leven- en herverzekeringen.
Zijn kernverantwoordelijkheden binnen de Raad van Bestuur zijn Financiën,
Reporting, Kapitaal Management, Fiscale Zaken, en Asset Management en verder
Herverzekeringen, Investment Office, Staalbankiers en Vastgoed (tot 1 januari 2016).
De heer Arendse is daarnaast o.a. lid van de Commissie Financieel-Economische Zaken
van het Verbond van Verzekeraars.

Bianca Tetteroo is in juni 2015 toegetreden tot de Raad van Bestuur. Mevrouw Tetteroo
is sinds 1997 gekwalificeerd registeraccountant en heeft daarnaast verschillende
executive opleidingsprogramma’s gevolgd o.a. corporate governance en leiderschap
(Insead). Zij is haar loopbaan in 1988 begonnen bij het huidige accountantskantoor
Mazars. In 1996 deed zij haar intrede in de financiële sector bij het toenmalige Fortis,
waar zij diverse functies vervulde binnen o.a. Asset Management en de Verzekeraar.
In 2009 maakte zij de overstap naar Achmea, waar zij financieel directeur werd van
de pensioenuitvoerder Syntrus Achmea. Sinds 2012 was mevrouw Tetteroo voorzitter
van de divisie Pensioen & Leven. Haar kernverantwoordelijkheden binnen de Raad van
Bestuur zijn Pensioenen en Levensverzekeringen, Vermogensbeheer en Achmea Bank.
Mevrouw Tetteroo zit daarnaast in de Raad van Toezicht van de Kunsthal.

HENK TIMMER (1961)

Chief Risk Officer
ROBERT OTTO (1967)

(benoemd per 17 augustus 2015)
Robert Otto is in augustus 2015 toegetreden tot de Raad van Bestuur. De heer Otto
studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie begon de heer Otto
in 1992 zijn loopbaan bij ING. In zijn laatste functie bij de bankverzekeraar was hij
verantwoordelijk voor ING Verzekeringen en Postbank Verzekeringen. Na een periode
van twee jaar als CEO van OHRA werd de heer Otto in 2010 algemeen directeur van
de commerciële divisie van Delta Lloyd. Medio 2013 maakte hij de overstap naar
Achmea, waar hij voorzitter werd van de divisie Schade & Inkomen. Binnen de Raad van
Bestuur zijn zijn kernverantwoordelijkheden de bedrijfsonderdelen Centraal Beheer,
Interpolis, Schade & Inkomen, Marktstrategie en Corporate Relations. Naast zijn functie
bij Achmea is de heer Otto o.a. bestuurslid bij Thuiswinkel.org en voorzitter van het
Sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars.

Henk Timmer is in maart 2014 toegetreden tot de Raad van Bestuur. De heer Timmer
studeerde in Utrecht en Tilburg en heeft verschillende functies gehad in auditing,
consultancy en ICT. Zijn loopbaan bij Achmea is hij in 1997 gestart in de functie van
auditor en manager voor verschillende business units waaronder IT, Zorg, Schade
en het Intermediair bedrijf. Per 2008 werd de heer Timmer benoemd als algemeen
directeur Group Audit & Risk Services. In die rol heeft hij leiding gegeven aan de
stafdiensten Audit, Risk en Integrity. In 2012 is de auditfunctie gescheiden en werd
hij Directeur Internal Audit, met als scope de gehele Achmea Groep, zowel nationaal
als internationaal. De heer Timmer is per 1 maart 2014 toegetreden tot de Raad
van Bestuur. Zijn kernverantwoordelijkheden binnen de Raad van Bestuur zijn
Risicomanagement, Compliance, Juridische Zaken, HR en Centrale Dienstverlening.
Naast de functie bij Achmea is de heer Timmer voorzitter van de adviesraad van de
auditopleiding bij de Erasmus Universiteit. Ook is de heer Timmer in het recente
verleden nauw betrokken geweest als bestuurder bij het Institute for Internal Auditors
en de NOREA. De heer Timmer is lid van de Expertgroep Veiligheid van de Stichting
Maatschappij en Veiligheid.
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Raad van Commissarissen
ERIK A.J. VAN DE MERWE (1950)

Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Erik van de Merwe is voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is tevens voorzitter
van de Raad van Commissarissen en het Audit & Risk Committee van Staalbankiers N.V.
Buiten Achmea heeft de heer Van de Merwe een aantal andere commissariaten. Hij is
lid van de Raad van Commissarissen en van het Audit Committee en voorzitter van het
Risk Committee van Rabobank Nederland, voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van
de auditcommissie van de Nederlandse Brandwonden Stichting, alsmede voorzitter van
de Raad van Toezicht en lid van het Audit Committee van de Euro Tissue Bank. De heer
Van de Merwe is ook lid van de Raad van Advies van het Institute of Internal Auditors,
jurylid van de Henri Sijthoff-prijs, lid van het bestuur van KidsRights en voorzitter van het
Curatorium van DeNieuweCommissaris.

ANTOON J.A.M. VERMEER (1949)

Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen
Antoon Vermeer is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij is tevens
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Schadeverzekeringen N.V. De
heer Vermeer is mede-eigenaar van een melkveebedrijf en tot juni 2014 vicevoorzitter
van de Raad van Commissarissen van Rabobank Nederland.

Van links naar rechts: Lineke Sneller, Aad Veenman, Petri Hofsté, Mijntje Lückerath- Rovers, Antoon
Vermeer, Erik van de Merwe, Roel Wijmenga, en Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra. Wim de Weijer staat
niet op de foto.

JOKE S.T. VAN LONKHUIJZEN-HOEKSTRA (1960)
PETRI H.M. HOFSTÉ (1961)
Petri Hofsté is lid van de Raad van Commissarissen sinds 1 januari 2015. Zij is tevens lid
van de Raad van Commissarissen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.,
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Bank N.V. en lid van de Raad van
Commissarissen van Achmea Investment Management N.V. (m.i.v. 1 januari 2016). Mevrouw
Hofsté is Registeraccountant en is haar loopbaan gestart bij KPMG waar zij tot 2006 partner
was in de Financial Services audit praktijk. Vervolgens was zij onder meer group controller en
deputy CFO van ABN AMRO Group, divisie-directeur Toezicht banken van DNB en CFRO van
APG Groep N.V. Mevrouw Hofsté is lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank N.V.,
Fugro N.V. en Kasbank N.V. en lid van het bestuur van de Stichting Nyenrode, de Vereniging
Hendrick de Keyser, lid van de programmaraad van de NBA-VRC opleidingen en lid van de
adviesraad van het Amsterdam Institute of Finance.

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra is lid van de Raad van Commissarissen. Zij is tevens
lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Zorgverzekeringen N.V. en haar
dochtermaatschappijen. Tot de fusie van Vereniging De Friesland, de aandeelhouder
van De Friesland Zorgverzekeraar, en Vereniging Achmea en de daarop volgende
overdracht van de activiteiten van de Friesland Groep naar Achmea, was zij lid van de
Raad van Commissarissen en de Audit Commissie van De Friesland Zorgverzekeraar
N.V. Zij heeft een brede achtergrond in de zorgsector en begon haar loopbaan als
verpleegkundige. Tot 2012 was zij voorzitter en CEO van GGZ inGeest in Amsterdam en
van 2013 tot 2015 was zij CFO en lid van de Raad van Bestuur van Cordaan. Daarnaast
is zij lid van de Raad van Toezicht en de Audit en Risk Commissie van het Trimbosinstituut, bestuurslid van de NVZD en voorzitter van het Curatorium Postdoctorale
Opleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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MIJNTJE LÜCKERATH-ROVERS (1968)

WIM H. DE WEIJER (1953)

Mijntje Lückerath-Rovers is lid van de Raad van Commissarissen. Zij is tevens lid van de
Raad van Commissarissen van Achmea Pensioen- & Levensverzekeringen N.V. en NRC
Media. Mevrouw Lückerath-Rovers is Hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg
University. Zij is daarnaast commissaris bij ASN Bank Investment Funds en Groenfonds,
bestuurslid van de Betaalvereniging Nederland, lid van de Raad van Toezicht KNGF
Geleidehonden en lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is
auteur van vele (populair-) wetenschappelijke publicaties, en lid van de redactie van het
Jaarboek Corporate Governance.

Wim de Weijer is lid van de Raad van Commissarissen per 3 februari 2016. Hij is tevens
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Zorgverzekeringen N.V. en
haar dochtermaatschappijen, lid van de Raad van Commissarissen van De Friesland
Zorgverzekeringen en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van PGGM N.V.
Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wielco B.V., lid van de Raad
van Commissarissen van ADG en adviseur en participatiecommissaris bij NPM-Capital.

ROEL TH. WIJMENGA (1957)
LINEKE C.W. SNELLER (1965)
Lineke Sneller is lid van de Raad van Commissarissen. Zij is tevens lid van de Raad van
Commissarissen van Achmea Zorgverzekeringen N.V. en haar dochtermaatschappijen.
Mevrouw Sneller is hoogleraar Accounting Information Systems en Management
Accounting aan Nyenrode Business Universiteit. Zij begon haar loopbaan in 1988
bij Ortec Consultants en heeft de afgelopen vijftien jaar CIO-posities bekleed
bij InterfaceFLOR, Tele2 en Vodafone. Mevrouw Sneller is lid van de Raad van
Commissarissen van ProRail.

Roel Wijmenga is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per 1 januari
2015. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Achmea
Schadeverzekeringen N.V. De heer Wijmenga was van februari 2009 tot mei 2014
CFO van ASR Verzekeringen. Daarvoor was hij o.a. lid van de Raad van Bestuur van
Achmea, lid van de Hoofddirectie Interpolis en lid van de Raad van Bestuur van Fortis
ASR Verzekeringen. De heer Wijmenga bekleedde daarvoor diverse business-functies in
de verzekeringsbranche, bij AMEV en Fortis. Tevens was hij van 2002 tot en met 2007
voorzitter van de onderhandelingsdelegatie namens de werkgevers voor de cao voor
de verzekeringsbedrijfstak. De heer Wijmenga is op dit moment o.a. voorzitter van het
Philips Pensioen Fonds en lid van de Raad van Commissarissen van Bouwinvest.

AAD W. VEENMAN (1947)
Aad Veenman is lid van de Raad van Commissarissen. Hij is tevens commissaris
van Achmea Schadeverzekeringen N.V. en ad interim commissaris van Achmea
Zorgverzekeringen N.V. en haar dochtermaatschappijen. Van 2002 tot 2009 was hij
voorzitter en CEO van de NS. Daarvoor had hij een lange loopbaan bij het industriële
concern Stork, waar hij vanaf 1990 lid was van de Raad van Bestuur en CEO van 1998 tot
en met 2002. Tot medio juni 2010 was hij tevens commissaris bij Rabobank Nederland. De
heer Veenman is op dit moment voorzitter van de Raad van Commissarissen van TenneT
B.V., lid van de Raad van Commissarissen van Prysmian Netherlands Holding B.V. en lid van
de Raad van Commissarissen van Royal Huisman Shipyard.
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN ACHMEA B.V.
Geconsolideerd overzicht van de financiële positie
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het totaal eigen vermogen
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
1 Waarderingsgrondslagen
2 Gesegmenteerde informatie
3 Belangen in dochtermaatschappijen
4 Reële waarde hiërarchie
5 Activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop en
desinvesteringen
6 Immateriële activa
7 Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
8 Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik en bedrijfsmiddelen
9 Vastgoedbeleggingen
10 Beleggingen
11 Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
12 Kredietportefeuille bankbedrijf
13 Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
14 Overlopende acquisitiekosten
15 Vorderingen en overlopende activa
16 Liquide middelen
17 Eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen
in de vennootschap
18 Minderheidsbelang
19 Verzekeringsverplichtingen
20 Verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het
beleggingsrisico dragen
21 Beleggingscontracten
22 Pensioenvoorzieningen
23 Overige voorzieningen
24 Toevertrouwde middelen bankbedrijf
25 Leningen en opgenomen gelden
26 Overige schulden

100
101
102
103
104

5
6
7
8
9

106 11
128 33
135 40
136 41
147 52
148 53
152 57
154 59
156 61
157 62
165 70
166 71
170 75
171 76
172 77
172 77
173 78
175 80
176 81
184 89
185 90
186 91
191 96
193 98
194 99
197102

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Operationele leasecontracten
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Transacties met verbonden partijen
Bruto premie Schade
Bruto premie Zorg
Bruto premie Leven
Opbrengsten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Beleggingsopbrengsten
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
Opbrengsten uit beleggingen voor rekening en risico van
polishouders
Opbrengsten uit bancaire activiteiten
Provisie- en commissiebaten en opbrengsten uit
dienstverleningscontracten
Overige baten
Schaden, uitkeringen en mutaties verzekeringsverplichtingen
Winstdeling en kortingen voor polishouders
Reële waardemutaties en uitkeringen uit hoofde van
beleggingscontracten
Bedrijfskosten
Bancaire lasten
Overige lasten
Vennootschapsbelasting
Netto overig totaalresultaat
Winst per aandeel
Risicomanagement
Kapitaalmanagement
Gebeurtenissen na balansdatum

197102
198103
200105
205110
205110
205110
206111
206111
207112
208113
209114
209114
209114
210115
210115
210115
211116
212117
212117
213118
214119
214119
215120
248153
250155
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE POSITIE (VOOR RESULTAATVERDELING)

(€ MILJOEN)
TOELICHTING

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

Activa
Immateriële activa
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik en bedrijfsmiddelen
Vastgoedbeleggingen
Beleggingen
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Kredietportefeuille bankbedrijf
Latente belastingvorderingen
Overlopende acquisitiekosten
Aandeel herverzekeraars in verzekeringsverplichtingen
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
15
16

970
143
452
1.114
44.875
18.730
14.866
817
137
1.381
7.315
2.117
92.917

1.066
145
472
1.125
47.137
18.680
15.227
528
139
1.436
5.534
1.716
93.205

Eigen vermogen
Eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen in de vennootschap
Minderheidsbelang
Totaal eigen vermogen

17
18

10.263
17
10.280

9.804
14
9.818

19
20
21
22
23
24
25
10
13

44.299
16.240
2.338
891
334
5.995
7.603
1.793
15
192
2.937
82.637

44.545
17.014
2.158
989
413
6.306
7.011
1.896
19
89
2.947
83.387

92.917

93.205

Verplichtingen
Verzekeringsverplichtingen
Verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen
Beleggingscontracten
Pensioenvoorzieningen
Overige voorzieningen
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Leningen en opgenomen gelden
Derivaten
Latente belastingverplichtingen
Verschuldigde vennootschapsbelasting
Overige schulden
Totaal verplichtingen
Totaal eigen vermogen en verplichtingen

26

Achmea Jaarverslag 2015 5
Achmea Jaarverslag 2015 100

Jaarrekening - Geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

(€ MILJOEN)
TOELICHTING

2015

2014

30
31
32

3.684
13.872
2.366
19.922
−295
−101
19.526

3.688
13.605
2.709
20.002
−988
−257
18.757

33
34
35
36
37
38
39

6
1.000
905
721
572
397
98
23.225

3
1.038
3.779
2.044
658
431
86
26.796

40
40
41

19.753
−153
644
−765
119
2.633
401
63
152
22.847

22.634
−891
3.391
−2.364
159
2.975
492
88
320
26.804

378
−8

−8
−24

Nettoresultaat

386

16

Nettoresultaat toekomend aan:
Houders van aandelen in de vennootschap
Minderheidsbelang

383
3

14
2

0,81

−0,13

Baten
Bruto premie Schade
Bruto premie Zorg
Bruto premie Leven
Totaal bruto premie
Herverzekeringspremies
Mutatie in voorziening voor niet-verdiende premies (na aftrek van herverzekering)
Netto verdiende premies
Opbrengsten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Beleggingsopbrengsten
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
Opbrengsten uit beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Opbrengsten uit bancaire activiteiten
Provisie- en commissiebaten en opbrengsten uit dienstverleningscontracten
Overige baten
Totale baten
Lasten
Schaden, uitkeringen en mutaties verzekeringsverplichtingen
Aandeel herverzekeraars in schaden, uitkeringen en mutaties verzekeringsverplichtingen
Winstdeling en kortingen voor polishouders
Mutaties in verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen
Reële waardemutaties en uitkeringen uit hoofde van beleggingscontracten
Bedrijfskosten
Bancaire lasten
Rente en vergelijkbare lasten
Overige lasten
Totale lasten
Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting

Winst per aandeel

42
43
44
45

46

48
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

(€ MILJOEN)
2015

2014

386

16

9
13
22

−37

Posten die kunnen worden gereclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening
Valutaverschillen bij omrekening van vreemde valuta bij dochtermaatschappijen, deelnemingen, immateriële activa, geassocieerde deelnemingen en joint ventures ³
Ongerealiseerde waardeveranderingen bij financiële instrumenten geclassificeerd als ‘Beschikbaar voor verkoop’ ²
Aandeel in overig totaal resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures ³
Toevoeging aan en onttrekking uit voorziening voor winstdeling en bonussen voor polishouders ²
Waardeveranderingen uit financiële instrumenten ‘Beschikbaar voor verkoop’ gereclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening bij verkoop ²
Bijzondere waardeverminderingen financiële instrumenten ‘Beschikbaar voor verkoop’ gereclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening bij verkoop ²
Totaal posten die kunnen worden gereclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening

−51
−114
3
83
−215
22
−272

33
1.917
−6
−1.544
−93
18
325

Netto overig totaalresultaat

−250

288

Totaalresultaat

136

304

Totaalresultaat toekomend aan:
Houders van aandelen in de vennootschap
Minderheidsbelang

133
3

302
2

Nettowinst
Posten die niet worden gereclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening
Herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten ¹
Ongerealiseerde winsten en verliezen op terreinen en gebouwen voor eigen gebruik ²
Totaal posten die niet kunnen worden gereclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening

−37

¹ Verantwoord als onderdeel van de Overige reserves
² Verantwoord als onderdeel van de Herwaarderingsreserve
³ Verantwoord als onderdeel van Reserve valutakoersverschillen
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET TOTAAL EIGEN VERMOGEN

2015

Balans per 1 januari
Netto overig totaalresultaat
Nettowinst
Totaalresultaat
Toevoeging aan reserves
Dividend- en couponbetalingen
Uitgifte, terugkoop en verkoop van vermogensinstrumenten
Overige mutaties
Balans per 31 december

(€ MILJOEN)

AANDELEN
KAPITAAL

EIGEN
AANDELEN

WETTELIJKE
RESERVE

11.357

−235

670

2

HERWAARDERINGSRESERVE

RESERVE
KOERSVERSCHILLEN

871
−211

−225
−48

−211
17

−48

HEDGING
RESERVE

OVERIGE
RESERVES

−7

−3.608
9
9
−5
−63

OVERIGE
EIGEN
RESULTAAT VERMOGENS
OVER HET
INSTRUBOEKJAAR
MENTEN

14

967

383
383
−14
383

11.357

−235

672

9
686

2
−271

−7

-5
−3.672

383

1.350

EIGEN
VERMOGEN
TOEKOMEND
AAN
HOUDERS
VAN
AANDELEN
IN DE
VENNOOT
SCHAP

9.804
−250
383
133
−63
383
6
10.263

MINDER
HEIDS
BELANG

TOTAAL
EIGEN
VERMOGEN

14
3
3

9.818
−250
386
136

17

−63
383
6
10.280

In het aandelenkapitaal is €10.923 miljoen agioreserve (31 december 2014 €10.923 miljoen) opgenomen. In 2015 is geen dividend uitgekeerd aan de houders van gewone
aandelen (2014: €120 miljoen; €0,30 per gewoon aandeel). Met ingang van 2015 zijn de couponbetalingen met betrekking tot de overige eigen vermogensinstrumenten na
belastingen gepresenteerd. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast. De post Overige mutaties in 2015 is in de Reserve Koersverschillen het gevolg van een
belastingboeking en in de Overige Reserves het door Achmea ontvangen dividend.
Verwezen wordt naar de toelichtingen 17 en 18.

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN

2014

Balans per 1 januari
Netto overig totaalresultaat
Nettowinst
Totaalresultaat
Toevoeging aan reserves
Dividend- en couponbetalingen
Uitgifte, terugkoop en verkoop van vermogensinstrumenten
Overige mutaties
Balans per 31 december

(€ MILJOEN)

AANDELEN
KAPITAAL

EIGEN
AANDELEN

WETTELIJKE
RESERVE

11.357

−235

662

8

11.357

−235

670

HERWAARDERINGSRESERVE

RESERVE
KOERSVERSCHILLEN

576
289

−260
36

289
−12

36

18
871

−1
−225

HEDGING
RESERVE

OVERIGE
RESERVES

−7

−3.725
−37
−37
356
−186

−7

−16
−3.608

OVERIGE
EIGEN
RESULTAAT VERMOGENS
OVER HET
INSTRUBOEKJAAR
MENTEN

352

967

14
14
−352

EIGEN
VERMOGEN
TOEKOMEND
AAN
HOUDERS
VAN
AANDELEN
IN DE
VENNOOT
SCHAP

9.687
288
14
302

MINDER
HEIDS
BELANG

TOTAAL
EIGEN
VERMOGEN

15

9.702
288
16
304

2
2

−186

14

967

1
9.804

−186
−3
14

-2
9.818
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat voor belasting
Aanpassingen voor items zonder kasstromen en herrubriceringen:
Ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen inclusief resultaten vreemde valuta
Afschrijving en bijzondere waardevermindering van Immateriële activa, Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik
Afschrijving van Overlopende acquisitiekosten
Opbrengsten uit Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Waardeveranderingen in Kredietportefeuille bankbedrijf
Rentelasten

Mutaties in activa en verplichtingen:
Mutaties in Vorderingen en overlopende activa en Overige schulden
Mutaties in Verzekeringsverplichtingen na aftrek aandeel herverzekeraars
Mutaties in Vennootschapsbelasting
Mutaties in Overige voorzieningen
Mutaties in Pensioenvoorzieningen
Mutaties in Toevertrouwde middelen bankbedrijf en Leningen en opgenomen gelden met betrekking tot bancaire activiteiten

Mutaties in operationele activiteiten niet verantwoord in winst voor belasting:
Aankopen van Vastgoedbeleggingen
Aankopen van Beleggingen
Aankopen van Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Investeringen in Kredietportefeuille bankbedrijf
Desinvesteringen van Vastgoedbeleggingen
Desinvesteringen van Beleggingen
Desinvesteringen van Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Desinvesteringen van Kredietportefeuille bankbedrijf
Geactiveerde Overlopende acquisitiekosten
Overige mutaties
Betaalde vennootschapsbelasting

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankopen van Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik en investeringen in Immateriële activa
Verkoop van dochtermaatschappijen, Geassocieerde deelnemingen en joint ventures (na aftrek van liquide middelen)
Verkoop van Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik en desinvesteringen in Immateriële activa

(€ MILJOEN)
2015

2014

378

−8

−387
175
30
−6
149
339

−4.548
320
48
−3
53
71
−4.067

−1.743
−674
−30
−79
−89
483
−2.132

−1.857
116
−53
137
159
−3.195
−4.693

−36
−29.292
−11.087
−1.146
41
30.820
11.636
1.358
−28
11
−84
2.193

−3
−27.788
−8.541
−889
32
30.108
14.180
996
−17
16
−12
8.082

−83

−37
8
54
25

33
−50
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VERVOLG
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgifte, terugkoop en verkoop van eigen vermogensinstrumenten
Dividenden en couponbetalingen
Betaalde rente
Opname en terugbetaling van leningen

Netto kasstroom
Netto liquide middelen per 1 januari
Netto liquide middelen per 31 december
Liquide middelen omvatten de volgende posten:
Kas- en banksaldi
Direct opvraagbare deposito's
Liquide middelen per 31 december

(€ MILJOEN)
2015

2014

383
−78
−52
−202
51

−200
−107
−584
−891

401

−1.544

1.716
2.117
401

3.260
1.716
−1.544

1.825
292
2.117

1.394
322
1.716

In de kasstromen uit operationele activiteiten zijn ontvangen rente 2015 €1.005 miljoen (2014: €969 miljoen), ontvangen dividenden 2015 €69 miljoen
(2014: €56 miljoen) en betaalde rente 2015 €11 miljoen (2014: €126 miljoen) opgenomen.
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ALGEMENE INFORMATIE
Achmea B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd in Zeist. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Handelsweg 2 in Zeist. De Achmea Groep
(hierna te noemen: Achmea) bestaat uit Achmea B.V. en de entiteiten waarover zij overheersende zeggenschap (“control”) uitoefent.

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN
A

GOEDKEURING JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening van Achmea B.V.
voor het jaar afgesloten op 31 december 2015 is
goedgekeurd voor publicatie in overeenstemming
met een besluit van de Raad van Bestuur op 4 april
2016. Op dezelfde datum adviseerde de Raad van
Commissarissen de Algemene Vergadering om de
jaarrekening vast te stellen. De Raad van Bestuur kan
besluiten om de jaarrekening te wijzigen zolang deze
nog niet is vastgesteld door de Algemene
Vergadering. De Algemene Vergadering kan
besluiten om de jaarrekening niet vast te stellen,
maar mag deze niet wijzigen.

B

BASIS VOOR DE PRESENTATIE

De geconsolideerde jaarrekening van Achmea,
inclusief de vergelijkende cijfers voor 2014, is
opgesteld in overeenstemming met de International
Financial Reporting Standards - met inbegrip van de
internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS,
International Accounting Standards) en
interpretaties - zoals van kracht per 31 december
2015 en aangenomen door de Europese Unie (hierna
te noemen: EU en EU-IFRS). De geconsolideerde
jaarrekening van Achmea voldoet aan de wettelijke
bepalingen zoals opgenomen in artikel 2:362 lid 9
BW. Voor de Winst- en verliesrekening van Achmea
B.V. is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge
artikel 2:402 BW. Alle bedragen in de
geconsolideerde jaarrekening zijn in miljoenen
euro's, tenzij anderszins vermeld.

C

EERSTE TOEPASSING VAN
WAARDERINGSGRONDSLAGEN

In 2015 zijn er geen nieuwe standaarden, wijzigingen
of interpretaties door de International Accounting
Standard Board (IASB) uitgegeven en van kracht
geworden.
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D

WIJZIGINGEN IN STANDAARDEN EN AANPASSINGEN MET EEN TOEKOMSTIGE TOEPASSINGSDATUM

De volgende standaarden en interpretaties zijn gepubliceerd in 2015 of in eerdere jaren en zijn niet door Achmea toegepast bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening
2015. Deze betreffen:

WAARDERINGSGRONDSLAG
IFRS 9 FINANCIAL INSTRUMENTS

IFRS 10 CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS, IFRS
12 DISCLOSURE OF INTERESTS
IN OTHER ENTITIES AND IAS 28
INVESTMENTS IN ASSOCIATES
AND JOINT VENTURES
(AMENDMENTS)

IFRS 11 JOINT ARRANGEMENTS
(AMENDMENTS)

BESCHRIJVING

VERWACHT EFFECT OP TOTAAL
EIGEN VERMOGEN / NETTOWINST
IFRS 9 kent een gewijzigd model voor de classificatie van financiële activa. Dit model wordt ingegeven Achmea beoordeelt momenteel
door de kasstroomeigenschappen van een actief en het bedrijfsmodel waarbinnen een actief wordt
het effect van deze standaard,
gehouden. Ten aanzien van financiële verplichtingen zijn de wijzigingen als gevolg van IFRS 9 beperkt waarbij rekening wordt gehouden
en wordt voor het merendeel van de financiële instrumenten de huidige geamortiseerde kostprijs
met de interactie met de huidige
waardering behouden.
standaard voor
Als onderdeel van IFRS 9 heeft de IASB voor het bepalen van bijzondere waardeverminderingen een
verzekeringscontracten (en de
model voor verwachte verliezen geïntroduceerd. Bij dit model moet bij eerste opname van een
voorgestelde wijzigingen daarin)
financieel instrument al rekening worden gehouden met verwachte kredietverliezen. In het geval van en ook de toekomstige standaard
een significante verslechtering van de kredietkwaliteit van het financieel instrument zal er rekening
voor de verslaglegging van
gehouden moeten worden met verwachte kredietverliezen over de gehele looptijd.
verzekeringscontracten.
Tenslotte introduceert IFRS 9 een model voor hedge accounting dat de boekhoudkundige verwerking
in lijn brengt met risicobeheeractiviteiten.
De standaard treedt in werking voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2018, waarbij
een eerdere toepassing is toegestaan. Per 31 december 2015 is deze standaard nog niet goedgekeurd
door de EU.
Door deze aanpassingen worden inconsistenties tussen de vereisten van IFRS 10 en IAS 28 met
Deze aanpassingen hebben geen
betrekking tot de verkoop of inbreng van activa tussen een investeerder en de geassocieerde
effect op de Nettowinst en het
deelneming of joint venture beëindigd. Het belangrijkste gevolg van de aanpassingen is dat winst of
Totaal eigen vermogen van
verlies volledig wordt genomen wanneer een transactie betrekking heeft op een business (ongeacht
Achmea.
of die al dan niet is ondergebracht in een dochtermaatschappij). Daarnaast zijn er aanpassingen met
een beperkte werkingssfeer gepubliceerd die de vereisten verduidelijken met betrekking tot de
verslaggeving voor beleggingsentiteiten. De aanpassingen treden in werking voor verslagperiodes die
beginnen op of na 1 januari 2016. Per 31 december 2015 zijn deze aanpassingen nog niet
goedgekeurd door de EU.
De aanpassingen hebben betrekking op de eerste waardering van een verworven belang in een
gezamenlijke activiteit (in het geval het een business betreft) en de toelichting hierop. Deze
aanpassingen treden in werking voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2016.

Deze wijzigingen hebben geen
effect op de Nettowinst en het
Totaal eigen vermogen van
Achmea.
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IFRS 14 REGULATORY DEFERRAL Deze tussentijdse standaard is bedoeld om de vergelijkbaarheid van financiële verslaggeving te
vergroten van entiteiten die tarief-gereguleerde activiteiten uitvoeren. De standaard treedt in
ACCOUNTS
werking voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2016, waarbij een eerdere toepassing is
toegestaan. De EU heeft er voor gekozen deze standaard niet goed te keuren voor gebruik binnen de
EU en de definitieve standaard af te wachten.

Deze standaard is niet van
toepassing op Achmea en heeft
daardoor geen effect op de
Nettowinst en het Totaal eigen
vermogen van Achmea.

IFRS 15 REVENUE FROM
CONTRACTS WITH CUSTOMERS

De standaard vervangt IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction contracts en gerelateerde interpretaties.
Het kernprincipe van de nieuwe standaard is dat ondernemingen opbrengsten verantwoorden met
betrekking tot de overdracht van goederen of levering van diensten aan klanten ter hoogte van de
vergoeding (d.w.z. de betaling) waartoe de onderneming naar verwachting gerechtigd is in ruil voor
die goederen of diensten. De nieuwe standaard vereist uitgebreide toelichting voor opbrengsten,
geeft accounting grondslagen voor transacties die eerder niet uitgebreid aan bod waren gekomen
(bijvoorbeeld opbrengsten uit diensten en wijzigingen in contracten) en geeft grondslagen voor
overeenkomsten die uit meerdere elementen bestaan. IFRS 15 Revenue from Contracts with
Customers treedt in werking voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2017, waarbij een
eerdere toepassing is toegestaan. In 2015 heeft de IASB besloten om de datum van inwerkingtreding
van 1 januari 2017 te vervangen door 1 januari 2018. Per 31 december 2015 is deze standaard nog
niet goedgekeurd door de EU.

Aangezien Achmea primair een
verzekeringsmaatschappij is, zal
deze standaard naar verwachting
geen wezenlijk effect hebben op
de Nettowinst en het Totaal eigen
vermogen van Achmea.

IAS 1 PRESENTATION OF
FINANCIAL STATEMENTS
(AMENDMENTS)

Deze aanpassingen zijn door de IASB opgesteld om ondernemingen verder te stimuleren zich te laten
leiden door hun professionele oordeel bij het bepalen welke informatie zij moeten toelichten in hun
jaarrekening. De aanpassingen maken bijvoorbeeld duidelijk dat materialiteit van toepassing is op de
volledige jaarrekening en dat het opnemen van immateriële informatie het nut van de toelichting op
de jaarrekening kan ondermijnen. De aanpassingen verduidelijken verder dat ondernemingen zich
moeten laten leiden door hun professionele oordeel om te bepalen welke en in welke volgorde
informatie moet worden gepresenteerd in de toelichting op de jaarrekening. De aanpassingen treden
in werking voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2016, waarbij een eerdere toepassing
is toegestaan.

Deze aanpassingen hebben geen
effect op de Nettowinst en het
Totaal eigen vermogen van
Achmea.

IAS 16 PROPERTY, PLANT AND
EQUIPMENT (AMENDMENTS)

In deze aanpassingen wordt verduidelijkt dat het toepassen van een op opbrengsten gebaseerde
methode voor het bepalen van afschrijving van een actief niet passend is. Daarnaast heeft de IASB
een aantal aanpassingen gepubliceerd met betrekking tot de financiële verslaggeving voor biologische
activa (vruchtdragende planten). De IASB heeft besloten dat voor biologische activa op dezelfde
manier verantwoording moet worden afgelegd als voor materiële vaste activa in IAS 16, aangezien de
bedrijfsactiviteiten vergelijkbaar zijn met een productieproces. De aanpassingen treden in werking
voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2016, waarbij een eerdere toepassing is
toegestaan.

Deze aanpassingen hebben geen
effect op de Nettowinst en het
Totaal eigen vermogen van
Achmea.
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IAS 38 INTANGIBLE ASSETS
(AMENDMENTS)

In deze aanpassingen wordt verduidelijkt dat in het algemeen de opbrengsten geen geschikte basis
zijn voor het meten van het verbruik van de economische voordelen die verbonden zijn aan een
immaterieel actief. Deze veronderstelling kan onder bepaalde voorwaarden worden weerlegd. Deze
aanpassingen treden in werking voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2016, waarbij
een eerdere toepassing is toegestaan.

Deze aanpassingen hebben geen
effect op de Nettowinst en het
Totaal eigen vermogen van
Achmea.

IAS 41 AGRICULTURE
(AMENDMENTS)

De IASB heeft besloten dat biologische activa op dezelfde wijze verantwoord moeten worden als
materiële vaste activa in IAS 16, aangezien de bedrijfsactiviteiten vergelijkbaar zijn met een
productieproces. Deze aanpassingen treden in werking voor verslagperiodes die beginnen op of na 1
januari 2016, waarbij een eerdere toepassing is toegestaan.

Deze aanpassingen hebben geen
effect op de Nettowinst en het
Totaal eigen vermogen van
Achmea.

IAS 27 SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS (AMENDMENTS)

Op grond van de aanpassingen van IAS 27 is het toegestaan om de equity-methode te gebruiken voor
de verslaglegging van belangen in dochtermaatschappijen, joint ventures en geassocieerde
deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekeningen. De aanpassingen treden in werking voor
verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2016, waarbij een eerdere toepassing is toegestaan.

ANNUAL IMPROVEMENTS TO
IFRSS 2012–2014 CYCLE

De jaarlijkse verbeteringen (IFRS-cyclus 2012–2014) bestaan uit een aantal wijzigingen op de IFRS in
reactie op een viertal vraagstukken die naar voren zijn gebracht tijdens de cyclus 2012–2014 voor
jaarlijkse verbeteringen binnen IFRS. Deze aanpassingen treden in werking voor verslagperiodes die
beginnen op of na 1 januari 2016, waarbij een eerdere toepassing is toegestaan.

De aanpassingen hebben geen
effect op de enkelvoudige
jaarrekening van Achmea,
aangezien Achmea gebruikmaakt
van de optie in artikel 362, lid 8,
Titel 9, Boek 2 BW.
Deze aanpassingen hebben geen
effect op de Nettowinst en het
Totaal eigen vermogen van
Achmea.
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AANPASSINGEN MET BETREKKING TOT WAARDERINGSGRONDSLAGEN, CORRECTIES OVER EERDERE PERIODES EN WIJZIGINGEN IN PRESENTATIE

Gedurende 2015 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de (rubricering van items in de) toelichting op balansposten. Informatie hieromtrent is opgenomen bij de toelichting op
de betreffende balanspost. Deze herrubriceringen hebben geen invloed op de Nettowinst in 2015, Totaal eigen vermogen per 31 december 2015 en winst per aandeel in 2015.

F

SCHATTINGSWIJZIGINGEN

Bij het opstellen van deze geconsolideerde jaarrekening
zijn de kritische aannames van het management bij het
toepassen van de waarderingsgrondslagen van Achmea
en de belangrijkste bronnen voor onzekerheid dezelfde
als die werden toegepast op de geconsolideerde
jaarrekening 2014, met uitzondering van de volgende
wijzigingen:
In de eerste helft van 2015 heeft Achmea de
disconteringsvoet, die wordt gebruikt voor het toetsen
van de toereikendheid van de verzekeringsverplichtingen
onder IFRS, gewijzigd. De disconteringsvoet is vanaf dat
moment gebaseerd op de Euro Swap Curve, inclusief een
aanpassing voor kredietrisico, met een Ultimate Forward
Rate (UFR), een landen-opslag en een opslag voor
illiquiditeit. Deze elementen voor de disconteringsvoet
zijn in lijn met de uitgangspunten van de voorgeschreven
disconteringsvoet voor toekomstige toezichtregelgeving

(Solvency II). Tot en met 2014 maakte Achmea gebruik
van de ECB AAA-curve inclusief een UFR. Achmea heeft
de disconteringsvoet gewijzigd, omdat zij van mening is
dat de tot en met 2014 gehanteerde disconteringsvoet
de karakteristieken van kasstromen van de Achmea’s
verzekeringsverplichtingen niet meer juist weergeeft.
Deze schattingswijziging had op het moment van
overgang (per 30 juni 2015) geen impact op de
Nettowinst, het Totaal eigen vermogen en de
solvabiliteitsratio van Achmea.

onder andere het prijsrisico gedurende de
offerteperiode. Vóór 2015 baseerde Achmea zich voor
bepaling van het rentetarief op opslagen die door
marktpartijen worden gebruikt bij het aanbieden van een
hypotheek. Achmea heeft de gehanteerde methodologie
aangepast, omdat zij van mening is dat gebruik maken
van rentetarieven uit de consumentenmarkt een
objectievere basis vormt voor het bepalen van de reële
waarde. Deze schattingswijziging had op het moment
van overgang (per 30 juni 2015) een impact van €1
miljoen op de Nettowinst en het Totaal eigen vermogen.

De reële waarde van hypotheken in het Nederlandse
verzekeringsbedrijf is bepaald aan de hand van een
prijsmodel gebaseerd op de contante waarde van
toekomstige kasstromen en actuele rentetarieven. In de
eerste helft van 2015 heeft Achmea besloten de
gehanteerde rentetarieven te baseren op rentetarieven
in de consumentenmarkt aangepast voor opslagen voor
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CONSOLIDATIE

Basis voor de consolidatie
Alle dochtermaatschappijen, geassocieerde
deelnemingen en joint ventures van Achmea zijn op basis
van het consolidatieraamwerk van Achmea opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening. De volgende
uitgangspunten zijn van toepassing op de
geconsolideerde jaarrekening van Achmea:

Dochtermaatschappijen
Dochtermaatschappijen zijn entiteiten waarover Achmea
control heeft. Achmea heeft control over een entiteit
wanneer Achmea is blootgesteld aan of recht heeft op
variabele opbrengsten op grond van haar betrokkenheid
bij de entiteit en deze opbrengsten kan beïnvloeden door
de overheersende zeggenschap die zij over de entiteit
heeft. De beoordeling van control is gebaseerd op de
economische realiteit van de relatie tussen Achmea en
de entiteit en houdt rekening met, onder andere,
bestaande en potentiële praktisch uitoefenbare
(“substantive rights”) stemrechten. Hiervoor zal Achmea
de praktische mogelijkheid moeten hebben om haar
recht uit te oefenen. Belangen van derden in deze
entiteiten worden gepresenteerd als Minderheidsbelang
onder het Totaal eigen vermogen.

converteerbaar zijn. Bij de beoordeling of er sprake is van
control wordt rekening gehouden met alle belangen die
Achmea heeft in het beleggingsfonds, ongeacht of het
financiële risico met betrekking tot de beleggingen wordt
gedragen door Achmea of de polishouders. Uitzondering
hierop is wanneer het fonds voldoet aan de definitie van
een ‘silo’ (d.w.z. er is sprake van afgescheiden activa,
verplichtingen en/of vermogen binnen de
desbetreffende entiteiten) of wanneer, onder strikte
voorwaarden en omstandigheden, er een direct verband
kan worden verondersteld tussen de polishouder en het
fonds. Bij consolidatie van een beleggingsfonds wordt
een verplichting opgenomen voor zover Achmea
wettelijk verplicht is om participaties van derden terug te
kopen. De verplichting is in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder Overige schulden. Waar
dit niet het geval is, zijn de overige participaties van
derden opgenomen als Minderheidsbelangen. De activa
die zijn toegewezen aan participaties van derden zijn
opgenomen als Beleggingen, terwijl participaties die door
Achmea worden gehouden namens polishouders zijn in
de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen als
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders.

Inter-company transacties
Transacties binnen de groep zijn in de geconsolideerde
jaarrekening geëlimineerd. Winsten en verliezen op
grond van transacties met geassocieerde deelnemingen
en joint ventures zijn geëlimineerd naar rato van de
omvang van Achmea's belang in de geassocieerde
deelneming of joint venture.

Bedrijfscombinaties van entiteiten onder
gemeenschappelijke leiding
Voor de verslaglegging van bedrijfscombinaties van
entiteiten of business onder gemeenschappelijke leiding
hanteert Achmea de 'pooling of interest'-methode in
geval van een (juridische) fusie en ’carry over’ methode
(overdracht gebaseerd op de boekwaarde) in geval van
een overname. Dergelijke transacties hebben geen effect
op de Nettowinst en het Totaal eigen vermogen van
Achmea.

Joint ventures
Door Achmea beheerde beleggingsfondsen, waarin
Achmea een belang heeft, worden geconsolideerd in de
geconsolideerde jaarrekening als Achmea overheersende
zeggenschap heeft over dat beleggingsfonds en
blootgesteld is aan of recht heeft op variabele
opbrengsten op grond van haar betrokkenheid bij het
beleggingsfonds en deze opbrengsten kan beïnvloeden
door de overheersende zeggenschap die zij over het
beleggingsfonds heeft. De beoordeling van control is
gebaseerd op de economische realiteit van de relatie
tussen Achmea en de entiteit en houdt rekening met,
onder andere, bestaande en potentiële stemrechten die
op dat moment praktisch uitoefenbaar en

Entiteiten waarover Achmea en andere entiteiten
gezamenlijk control hebben op basis van contractuele
afspraken worden beschouwd als joint ventures. Achmea
verantwoordt joint ventures op basis van de equitymethode.

Geassocieerde deelnemingen
Entiteiten waarover Achmea invloed van betekenis
uitoefent worden verantwoord op basis van de equitymethode. In de regel wordt uitgegaan van invloed van
betekenis wanneer de deelneming in het gewone
aandelenkapitaal of stemrechten (met inbegrip van
potentiële stemrechten) tussen de 20% en 50% is.
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VERSLAGGEVINGSRAAMWERK

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het geconsolideerde kasstroomoverzicht is opgesteld
volgens de indirecte methode met een onderverdeling
naar kasstromen uit operationele activiteiten,
investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.
Liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en direct
opvraagbare deposito's. Rekening courantschulden, die
direct opeisbaar zijn en een integraal onderdeel vormen
van het kasbeheer van Achmea, zijn opgenomen als een
onderdeel van de Liquide middelen. In de totale
kasstroom uit operationele activiteiten is de Winst vóór
belasting gecorrigeerd voor posten in de Winst- en
verliesrekening en mutaties in de operationele activa en
verplichtingen die niet daadwerkelijk leiden tot
kasstromen in het boekjaar. Vanwege de aard van de
operationele activiteiten van Achmea, waarvan zowel
verzekerings- als bancaire activiteiten deel uitmaken, zijn
kasstromen met betrekking tot Vastgoedbeleggingen,
Beleggingen en Beleggingen voor rekening en risico van
polishouders en de Verzekeringsverplichtingen
opgenomen als onderdeel van de Totale kasstroom uit
operationele activiteiten. Dit geldt ook voor kasstromen
die betrekking hebben op de Kredietportefeuille
bankbedrijf, Toevertrouwde middelen bankbedrijf en
Leningen en opgenomen gelden met betrekking tot de
bancaire activiteiten.

Valutakoersverschillen
De geconsolideerde jaarrekening wordt gepresenteerd in
euro's, de functionele valuta en de presentatievaluta van
Achmea. De posten in de jaarrekeningen van
dochtermaatschappijen van Achmea worden
gewaardeerd in de valuta van de economische omgeving
waarin deze dochtermaatschappij voornamelijk actief is
(de functionele valuta).
Bij de consolidatie worden de activa en de verplichtingen
van buitenlandse dochtermaatschappijen met een

functionele valuta anders dan de euro, omgerekend naar
euro's tegen de wisselkoers op de balansdatum.
De baten en lasten van deze dochtermaatschappijen
worden omgerekend tegen de gewogen gemiddelde
koers in de verslagperiode. Omrekeningsverschillen die
voortvloeien uit de toepassing van wisselkoersen per
jaareinde op de beginbalans van de netto activa en
goodwill van niet in euro's rapporterende
dochtermaatschappijen, evenals winsten en verliezen in
het verslagjaar, worden in het Totaal eigen vermogen
verwerkt als Netto overig totaalresultaat.
De netto vermogenswaarde van geassocieerde
deelnemingen en joint ventures met een functionele
valuta anders dan de euro, wordt omgerekend naar
euro's tegen de wisselkoers op de balansdatum. De
resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures worden omgerekend tegen de gewogen
gemiddelde koers in het boekjaar.
Omrekeningsverschillen die voortvloeien uit de
toepassing van wisselkoersen per balansdatum op de
netto vermogenswaarde aan het begin van het boekjaar
(inclusief goodwill) van geassocieerde deelnemingen en
joint ventures evenals winsten en verliezen in het
verslagjaar worden direct verwerkt in het Totaal eigen
vermogen onder Netto overig totaalresultaat.
Transacties in valuta anders dan de functionele valuta
worden omgerekend naar de functionele valuta tegen de
op de transactiedatum geldende wisselkoersen.
Valutakoersverschillen die voortvloeien uit de afwikkeling
van transacties in vreemde valuta's en uit de omrekening
op de verslagdatum van monetaire activa en
verplichtingen in andere valuta's dan de functionele
valuta worden opgenomen in de Nettowinst, behalve
wanneer deze zijn verwerkt in het Totaal eigen vermogen
als onderdeel van kwalificerende cashflow hedges of een

kwalificerende netto-investering in een buitenlandse
entiteit. Zie I Activa en verplichtingen voor meer details
over de verantwoording van valutakoersverschillen voor
specifieke activa en verplichtingen.

Opname in de balans van financiële instrumenten
Wanneer Achmea contractpartij wordt bij een financieel
instrument (d.w.z. op de transactiedatum), waardeert
Achmea het instrument in de balans tegen de reële
waarde inclusief transactiekosten (tenzij het financiële
instrument is geclassificeerd als 'Tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de Winst- en
verliesrekening').

Niet langer in de balans opgenomen financiële
instrumenten
Een financieel actief (of een deel van een financieel
actief) wordt niet langer in de balans opgenomen
wanneer de contractuele rechten op het ontvangen van
kasstromen uit het financiële actief zijn vervallen of
wanneer Achmea nagenoeg alle economische risico's en
voordelen van het actief heeft overgedragen. Ook in het
geval dat Achmea de verbonden economische risico's en
voordelen van een financieel actief noch overdraagt
noch behoudt, wordt het actief niet langer in de balans
opgenomen indien Achmea geen beschikkingsmacht
meer heeft over het actief.
In het geval van overdrachten waarbij de
beschikkingsmacht over bepaalde activa blijft, zullen
deze activa in de balans van Achmea opgenomen blijven
tot het belang waarvoor Achmea betrokken blijft. Het
belang waarvoor Achmea betrokken blijft wordt bepaald
door de mate waarin Achmea blootstaat aan
veranderingen in de waarde van het actief.
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Een financiële verplichting (of een deel van een
financiële verplichting) wordt niet langer in de balans
opgenomen wanneer deze is afgewikkeld d.w.z. wanneer
de contractuele verplichting is nagekomen, ontbonden of
vervallen. Bij realisatie wordt het verschil tussen de
verkoopopbrengst en de boekwaarde opgenomen in de
Winst- en verliesrekening als een gerealiseerde winst of
verlies. De cumulatieve ongerealiseerde winsten en
verliezen die tot dat moment werden opgenomen in het
Totaal Eigen vermogen, worden dan overgeboekt van het
Totaal Eigen vermogen naar de Winst- en
verliesrekening. Achmea hanteert de gemiddelde
kostprijsmethode bij de vaststelling van de niet langer in
de balans op te nemen financiële activa en passiva.

Salderen van financiële activa en verplichtingen
Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en
tegen het nettobedrag in de balans verantwoord,
wanneer Achmea:
- een direct afdwingbaar juridisch recht heeft om de
opgenomen bedragen te salderen; en
- voornemens is om hetzij op nettobasis te
verrekenen hetzij de realisatie van het actief en de
verrekening van de verplichting gelijktijdig te laten
plaatsvinden.

Hedge accounting
Achmea past ‘reële waarde hedge accounting’ toe voor
haar bancaire activiteiten, liquiditeitsbeheer en voor
bepaalde beleggingsportefeuilles. Wanneer Achmea
‘Reële waarde hedge accounting’ toepast wordt een
reële waardeverandering van de afgedekte positie in de
Winst- en verliesrekening verantwoord die samenhangt
met het afgedekte risico. Achmea beoordeelt de
effectiviteit van de hedgerelatie op elk
rapportagemoment. De hedgerelatie wordt verbroken
wanneer de effectiviteit niet binnen de bandbreedte van
80%-125% valt of wanneer de hedge wordt beëindigd of
ingetrokken. Wanneer de hedgerelatie is beëindigd
schrijft Achmea de hieraan gerelateerde reële
waardeaanpassing af over de resterende looptijd van de

afgedekte positie. Wanneer Achmea ‘Cashflow hedge
accounting’ toepast of hedge accounting toepast voor
een netto-investering in een buitenlandse entiteit,
worden de netto reële waardeveranderingen van de
hedge-instrumenten, voor het effectieve deel van de
hedgerelatie, opgenomen onder hedging reserve, als
onderdeel van het Totaal eigen vermogen. Reële
waardeveranderingen als gevolg van ineffectiviteit van
de hedgerelatie worden verantwoord in de Winst- en
verliesrekening. Bedragen die zijn verantwoord in het
Totaal eigen vermogen worden overgeboekt naar de
Winst- en verliesrekening in dezelfde perioden waarin de
afgedekte positie worden verantwoord in de Nettowinst.

Bijzondere waardevermindering
In het algemeen is er sprake van een bijzondere
waardevermindering indien de boekwaarde van een
actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De
realiseerbare waarde is de hoogste van de reële waarde
van een actief minus de verkoopkosten en de
bedrijfswaarde. Op elk rapportagemoment beoordeelt
Achmea of er aanwijzingen zijn voor een mogelijke
bijzondere waardevermindering van een actief en of het
noodzakelijk is een bijzonder
waardeverminderingsverlies op te nemen. Ongeacht of
er aanwijzingen zijn voor een beoordeling tot noodzaak
van bijzondere waardevermindering van een actief,
beoordeelt Achmea elk jaar de goodwill gerelateerd aan
bedrijfscombinaties en andere immateriële activa met
een onbepaalde gebruiksduur op bijzondere
waardevermindering. Bijzondere waardeverminderingen
van Beleggingen worden in de Winst- en verliesrekening
opgenomen onder Gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen. Alle overige bijzondere
waardeverminderingen worden in de Winst- en
verliesrekening opgenomen onder Overige lasten.
Bijzondere waardeverminderingen op een actief die in
voorgaande jaren zijn verantwoord, worden
teruggenomen indien objectief kan worden vastgesteld
dat de oorzaak voor bijzondere waardevermindering is

verdwenen of niet langer bestaat. Indien dit het geval is,
wordt de boekwaarde van het actief verhoogd tot de
realiseerbare waarde. Deze verhoging van de
balanswaarde in verband met de terugname, mag niet
leiden tot een hogere balanswaarde van het actief dan
voor het moment van de bijzondere
waardevermindering. De verhoging als gevolg van de
terugname van een bijzondere waardevermindering
wordt verantwoord in de Winst- en verliesrekening
(onder Gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen voor vastrentende beleggingen en
onder Overige lasten voor de overige terugboekingen).
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op aandelen
geclassificeerd als 'Beschikbaar voor verkoop' worden
niet teruggenomen via de winst- en verliesrekening.
Nadien optredende veranderingen in de reële waarde
worden opgenomen in de Herwaarderingsreserve
(onderdeel van het Totaal Eigen vermogen). Een
bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking
tot goodwill en immateriële activa met een onbepaalde
gebruiksduur kan niet worden teruggenomen. Voor meer
details met betrekking tot de specifieke
waarderingsgrondslagen voor bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen voor de posten, zoals vermeld
onder I Activa en verplichtingen.

Classificatie 'Aangehouden voor verkoop'
Activa of onderdelen van activa en gerelateerde
verplichtingen worden geclassificeerd als 'Aangehouden
voor verkoop', als het zeer waarschijnlijk is dat de
boekwaarde primair gerealiseerd zal worden door
verkoop en niet door een voortgezet gebruik.
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De verkoop van een actief of een samenhangend geheel
van activa is zeer waarschijnlijk indien:
- Achmea gecommitteerd is aan een plan om deze
activa te verkopen en activiteiten in gang heeft
gezet om een koper te vinden;
- Er sprake is van verkoopinspanning om de activa af
te stoten tegen een prijs die in redelijke verhouding
staat tot de huidige reële waarde; en
- De verkoop naar verwachting binnen één jaar na de
datum van de classificatie 'Aangehouden voor
verkoop' zal gaan plaatsvinden.
Activa en verplichtingen, geclassificeerd als
'Aangehouden voor verkoop' worden gewaardeerd op de
laagste van de boekwaarde of de reële waarde
verminderd met verkoopkosten en worden afzonderlijk
gepresenteerd in het Overzicht van de financiële positie.
Indien er zich een verlies voordoet wanneer de activa en
verplichtingen worden geclassificeerd als 'Aangehouden
voor verkoop', wordt dit verlies in de Winst- en
verliesrekening verantwoord onder Overige lasten.

Financieringskosten
Gemaakte financieringskosten voor de bouw van in
aanmerking komende activa (activa waarvoor een
substantiële periode noodzakelijk is voor verwerving of
bouw) worden geactiveerd gedurende de periode die
nodig is om het actief te voltooien en voor te bereiden
op zijn beoogde gebruik.

Aangezien Achmea regelmatig middelen leent, is het
bedrag van de financieringskosten gebaseerd op de
gewogen gemiddelde rentekosten die van toepassing zijn
op de leningen die Achmea in de periode heeft uitstaan.
Overige financieringskosten worden als last in de Winsten verliesrekening opgenomen in de periode waarin zij
zijn gemaakt.

Leasing
Door Achmea aangegane leaseovereenkomsten
betreffen hoofdzakelijk operationele leases. De totale
leasebetalingen uit hoofde van operationele leases
worden lineair in de Winst- en verliesrekening
verantwoord gedurende de leaseperiode. Een belang in
vastgoed dat door Achmea wordt gehuurd door middel
van een operationele lease en aan derden wordt
verhuurd wordt niet geclassificeerd als een
Vastgoedbelegging.

Opbrengsten uit dienstverleningscontracten
Indien het resultaat van een dienstverleningstransactie
op betrouwbare wijze kan worden geschat, worden de
opbrengsten met betrekking tot die transactie naar rato
van de verrichte prestaties aan het einde van de
verslagperiode verantwoord.

economische voordelen naar alle waarschijnlijkheid naar
Achmea zullen vloeien, de mate van afronding van de
transactie aan het einde van de verslagperiode
betrouwbaar kan worden gemeten en de voor de
transactie gemaakte kosten en de kosten voor afronding
van de transactie betrouwbaar kunnen worden gemeten.
Indien het resultaat van een transactie waarbij diensten
worden verricht niet op een betrouwbare wijze kan
worden geschat, worden alleen opbrengsten
verantwoord tot het bedrag van de gemaakte kosten die
worden terugverdiend (''zero profit-methode'').
Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële
waarde van de vergoeding die is ontvangen of waarop
recht is verkregen.
De opbrengsten worden verantwoord op basis van de
voortgang, die afhankelijk is van de aard van de
overeenkomst. Indien een overeenkomst hoofdzakelijk
betrekking heeft op het verlenen van diensten, worden
de opbrengsten verantwoord naar de mate waarin de
diensten tot een bepaalde datum zijn geleverd als
percentage van de totaal te leveren diensten. Indien de
dienst een bepaald aantal handelingen omvat binnen
een specifieke periode, worden de opbrengsten lineair
verantwoord.

Het resultaat van een transactie kan op een betrouwbare
wijze worden geschat wanneer de omvang van de
opbrengsten betrouwbaar kan worden gemeten, de

Achmea Jaarverslag 2015 19
Achmea Jaarverslag 2015 114

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

I

ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Alle activa en verplichtingen worden gewaardeerd tegen
de reële waarde, tenzij een andere grondslag wordt
genoemd in de waarderingsgrondslagen.

Immateriële activa
Goodwill
Goodwill die voortvloeit uit een bedrijfscombinatie is het
surplus van de verkrijgingsprijs op overnamedatum van
een bedrijf boven de reële waarde van het saldo van de
identificeerbare activa (inclusief afzonderlijk
geïdentificeerde immateriële activa), verplichtingen en
voorwaardelijke verplichtingen, verworven op
overnamedatum. Goodwill wordt gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen. Goodwill wordt jaarlijks getest
op bijzondere waardeverminderingen, aangezien wordt
uitgegaan van een onbeperkte economische levensduur.
Achmea heeft de verworven goodwill uit
bedrijfscombinaties toegewezen aan
kasstroomgenererende eenheden (CGU's) die naar
verwachting zullen profiteren van de bedrijfscombinatie.
Dit is gedaan op basis van de verwachte synergie die de
combinatie zal opleveren. De waarde van goodwill wordt
gemonitord op het niveau van een bedrijfsonderdeel, dat
gevormd wordt door een verzameling producten of
productgroepen met dezelfde risicokenmerken en zijnde
het niveau waarop de risico's worden beheerd en
kapitaal wordt toegewezen. Een eventueel overschot van
de boekwaarde van het business onderdeel tegenover de
realiseerbare waarde zal eerst worden toegewezen aan
de goodwill. Het toetsen van bijzondere
waardevermindering op CGU-niveau wordt elk jaar op
een vast moment uitgevoerd en vaker als
omstandigheden daartoe aanleiding geven. In geval van
een bijzonder waardeverminderingsverlies zal dit worden
toegewezen aan de betreffende CGU. Een voor goodwill
opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies kan
niet in een volgende periode worden teruggeboekt.

Immateriële activa exclusief goodwill
Onderstaand worden de specifieke
waarderingsgrondslagen voor de belangrijkste rubrieken
van Immateriële activa weergegeven. De
waarderingsgrondslagen die hieronder worden
beschreven zijn van toepassing op alle Immateriële activa
exclusief goodwill. Afschrijvingskosten worden in de
Winst- en verliesrekening opgenomen onder Overige
lasten. Op elk rapportagemoment beoordeelt Achmea of
er een indicatie is voor een bijzonder
waardeverminderingsverlies voor immateriële activa met
een beperkte economische levensduur. Er worden
verschillende indicatoren gebruikt, zoals of het
immateriële actief niet langer wordt gebruikt,
gemakkelijk verkrijgbaar is in de markt en of de kosten
om het immateriële actief te onderhouden aanmerkelijk
hoger zijn dan verwacht. Daarnaast beoordeelt Achmea
op elk rapportagemoment of er een indicatie is dat een
in een voorgaande periode opgenomen bijzonder
waardeverminderingsverlies voor immateriële activa niet
langer bestaat of is afgenomen. Achmea baseert zich op
verschillende indicatoren, zoals: of de marktwaarde van
het actief aanmerkelijk is toegenomen gedurende de
periode; of er in de periode belangrijke positieve
wijzigingen (technologisch, markt-, economisch of
juridisch kader) hebben plaatsgevonden; of de
marktrente is gedaald en het waarschijnlijk is dat dit
effect zal hebben op de disconteringsvoet die wordt
gebruikt voor het berekenen van de gebruikswaarde en
of de realiseerbare waarde wezenlijk zal toenemen.
Indien dit het geval is, wordt de boekwaarde van het
immaterieel actief verhoogd tot het terug te verdienen
bedrag. De verhoogde boekwaarde van het actief door
de terugname mag niet hoger zijn dan de boekwaarde
die zou zijn opgenomen indien er in de vorige periode
geen verlies door een bijzondere waardevermindering
zou zijn geboekt. Een terugname van een bijzonder

waardeverminderingsverlies wordt in de Winst- en
verliesrekening onder Overige lasten opgenomen.
Uitgaven voor intern gegenereerde goodwill,
merknamen en onderzoekskosten worden als kosten in
de Winst- en verliesrekening opgenomen op het moment
dat deze zich voordoen.

Software
Extern aangeschafte software wordt als kosten
verantwoord. Intern ontwikkelde software wordt tegen
kostprijs (inclusief de financieringskosten) opgenomen
en wordt geactiveerd als aan de volgende criteria wordt
voldaan:
- De intern ontwikkelde software is duidelijk
gedefinieerd en de toerekenbare kosten kunnen
afzonderlijk worden vastgesteld;
- De technische uitvoerbaarheid kan worden
aangetoond;
- Het management heeft blijk gegeven van de intentie
om het product of proces te ontwikkelen en in de
markt te zetten of te gebruiken; en
- Er zijn duidelijke aanwijzingen dat er in de toekomst
een markt is voor het product of het proces of het
praktische nut kan worden aangetoond.
Software wordt volgens een lineaire methode
afgeschreven over een maximale gebruiksduur van vijf
jaar of maximaal tien jaar wanneer de software
betrekking heeft op verzekeringstechnisch systemen.
Software dat een integraal deel is van een computer of
een computer gestuurde tool en waarbij die tool of
computer niet werkt zonder de software (bijvoorbeeld
besturingssoftware), wordt geclassificeerd onder
materiële vaste activa.
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Merknaam
Wanneer Achmea een bedrijfscombinatie aangaat,
waardeert zij een merknaam als een immaterieel actief.
De eerste waardering van een merknaam is gebaseerd
op de 'relief of royalty-methode' (vrijstelling ten aanzien
van royalty's), waarbij wordt uitgegaan van
waarneembare marktvariabelen en, indien deze niet
beschikbaar zijn, van managementverwachtingen die
verondersteld worden representatief te zijn voor
aannames die door marktparticipanten in overweging
zouden zijn genomen. De gehanteerde
waarderingstechnieken zijn gebruikelijk in de markt. Op
basis van managementverwachtingen beoordeelt
Achmea of de gebruiksduur beperkt of onbepaald is. In
geval van een beperkte gebruiksduur beslist Achmea per
geval over de toepasselijke gebruiksduur, echter met een
maximum van twintig jaar. De afschrijving geschiedt
lineair, tenzij een andere methode meer geschikt is. Bij
een onbepaalde gebruiksduur wordt er jaarlijks getoetst
op bijzondere waardevermindering om de
realiseerbaarheid van de boekwaarde vast te stellen.
Achmea waardeert vervolgens de merknamen op de
aanvankelijk vastgestelde waarde en indien van
toepassing verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

Achmea. Achmea zal vervolgens VOBA waarderen tegen
de aanvankelijk vastgestelde waarde verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijving geschiedt lineair
over de verwachte gebruiksduur, tenzij een andere
methode meer geschikt is.

Distributienetwerken
Wanneer Achmea een bedrijfscombinatie aangaat,
waardeert zij distributienetwerken als een immaterieel
actief. De eerste waardering van dit immaterieel actief is
gebaseerd op de 'multi-period excess earnings'-methode,
waarbij wordt uitgegaan van waarneembare
marktvariabelen en managementverwachtingen. De
gebruikte waarderingstechnieken zijn binnen de branche
gebruikelijk. Achmea stelt op basis van
managementverwachtingen per geval de toepasselijke
gebruiksduur vast, die doorgaans niet meer dan twintig
jaar bedraagt. Achmea zal vervolgens
distributienetwerken waarderen tegen de aanvankelijk
vastgestelde waarde verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijving geschiedt lineair, tenzij een andere methode
meer geschikt is.

Overige immateriële activa
Waarde van verworven verzekeringsportefeuilles
Bij een acquisitie van een portefeuille van
(verzekerings-)contracten als onderdeel van een
bedrijfsovername of separaat past Achmea een
zogeheten uitgebreide presentatie toe. Hierbij neemt
Achmea onder immateriële activa de waarde van de
verworven verzekeringsportefeuilles (VOBA, “Value Of
Business Acquired”) op. De eerste waardering van VOBA
wordt bepaald als het verschil tussen de reële waarde
van 'lopende' (verzekerings)contracten in de verworven
bedrijfsactiviteiten op basis van actuele schattingen en
aannames op het moment van de bedrijfscombinatie en
de verplichting gewaardeerd in overeenstemming met
de grondslagen voor financiële verslaggeving van

Overige immateriële activa worden gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen. Op basis van
managementverwachtingen beoordeelt Achmea of de
gebruiksduur beperkt of onbepaald is. Achmea beslist
per geval over de toepasselijke gebruiksduur, die
doorgaans niet meer dan twintig jaar bedraagt. Bij een
onbepaalde gebruiksduur wordt er jaarlijks getoetst op
bijzondere waardeverminderingen om de
realiseerbaarheid van de boekwaarde vast te stellen.
Overige immateriële activa met een beperkte
gebruiksduur worden volgens de lineaire methode
afgeschreven, tenzij een andere methode meer geschikt
is.

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik en
bedrijfsmiddelen
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik.
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik worden
gewaardeerd tegen het geherwaardeerde bedrag, dat wil
zeggen de reële waarde op de datum van herwaardering
verminderd met eventuele (latere) cumulatieve
afschrijvingen en (latere) cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen. Terreinen en gebouwen voor
eigen gebruik die in aanbouw of ontwikkeling zijn
worden verantwoord tegen kostprijs totdat de reële
waarde op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
Veranderingen in de boekwaarde als gevolg van
herwaarderingen van Terreinen en gebouwen voor eigen
gebruik worden, onder aftrek van latente belastingen,
verantwoord in de Herwaarderingsreserve onder het
Totaal eigen vermogen. Een afname van de boekwaarde
als gevolg van de herwaardering wordt in de
Herwaarderingsreserve onder het Totaal eigen vermogen
opgenomen voorzover de herwaarderingsreserve die op
dat actief betrekking heeft over een positief saldo
beschikt vanuit eerder verwerkte waardestijgingen en
voor het resterende gedeelte in de Winst- en
verliesrekening. Een afname van de herwaardering wordt
in de volgende jaren in de Winst- en verliesrekening
teruggenomen als het geherwaardeerde bedrag hoger is
dan de boekwaarde, maar niet hoger dan tot de kostprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Wanneer
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik niet langer
meer in de balans worden opgenomen, worden
herwaarderingen in de Herwaarderingsreserve direct en
niet via de Winst- en verliesrekening overgeboekt naar
Overige reserves. Als Terreinen en gebouwen voor eigen
gebruik uit meerdere elementen met een verschillende
gebruiksduur bestaat, worden ze verantwoord als aparte
posten.
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Afschrijvingen van Terreinen en gebouwen voor eigen
gebruik of van posten die afzonderlijk worden
verantwoord, worden lineair ten laste van de Winst- en
verliesrekening gebracht gedurende de geschatte
economische gebruiksduur van doorgaans maximaal
vijftig jaar. De afschrijvingsmethode en economische
gebruiksduur worden elk jaar beoordeeld en aangepast
als de omstandigheden of verwachtingen aanmerkelijk
zijn veranderd. Op grond wordt niet afgeschreven.
Wanneer Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik of
afzonderlijk geboekte onderdelen worden
geherwaardeerd, worden de cumulatieve afschrijvingen
afgeboekt tegen de bruto boekwaarde van dat onderdeel
van Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik.

Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen kostprijs
(inclusief gemaakte financieringskosten) verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. Als bedrijfsmiddelen uit
belangrijke elementen met een verschillende
gebruiksduur bestaan, worden deze verantwoord als
aparte posten. Afschrijvingen van bedrijfsmiddelen of
van belangrijke elementen die afzonderlijk zijn
opgenomen, worden lineair ten laste van de Winst- en
verliesrekening gebracht. De geschatte gebruiksduur is:
besturingssoftware drie tot vijf jaar, hardware drie tot
vier jaar, kantoormeubilair (inclusief onderdelen) drie tot
zes jaar en andere bedrijfsmiddelen drie tot zes jaar. De
afschrijvingsmethode en gebruiksduur van
bedrijfsmiddelen worden elk jaar beoordeeld en
prospectief aangepast als de omstandigheden of
verwachtingen aanmerkelijk zijn veranderd.

Vastgoedbeleggingen
Beleggingen in onroerend goed worden gewaardeerd
tegen reële waarde. Alle wijzigingen in de reële waarden
worden in de Winst- en verliesrekening opgenomen
onder Gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen. Huuropbrengsten uit

Vastgoedbeleggingen worden als Beleggingsopbrengsten
verantwoord in de Winst- en verliesrekening.
Vastgoedbeleggingen die in aanbouw of ontwikkeling zijn
voor toekomstig gebruik als Vastgoedbeleggingen
worden geclassificeerd als 'Vastgoed in ontwikkeling' en
tegen kostprijs opgenomen totdat de reële waarde op
betrouwbare wijze kan worden bepaald.

Beleggingen
Een belegging wordt bij eerste opname gewaardeerd op
reële waarde plus transactiekosten die direct gerelateerd
zijn aan de aankoop of uitgifte van een belegging tenzij
een belegging wordt geclassificeerd als ‘Tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
Winst- en verliesrekening’. In dat geval is de eerste
waardering gelijk aan de reële waarde en worden
transactiekosten direct in de winst- en verliesrekening
verwerkt. In sommige gevallen kan het voorkomen dat
de reële waarde afwijkt van de transactieprijs
(zogenaamde ‘day 1 winst of verlies’). In het geval dat de
reële waarde is onderbouwd met observeerbare
marktgegevens zal het ‘day 1 resultaat’ verantwoord
worden in de Winst- en verliesrekening als Gerealiseerde
waardeverandering. In alle andere gevallen wordt de
waardering aangepast om het verschil tussen de reële
waarde en eerste waardering aan toekomstige perioden
toe te rekenen. Het ‘day 1 resultaat’ wordt in de Winsten verliesrekening verantwoord voor zover wijzigingen
van een factor (inclusief tijd), die een marktparticipant in
acht zou nemen, plaatsvindt.

Beleggingen geclassificeerd als 'Beschikbaar voor
verkoop'
Beleggingen die ter dekking dienen van
verzekeringsverplichtingen worden geclassificeerd als
'Beschikbaar voor verkoop' met uitzondering van
beleggingen die worden aangehouden voor
verzekeringsverplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde, beleggingen aangehouden voor
verzekeringsverplichtingen waarbij kasstromen contant

zijn gemaakt op basis van actuele marktrentes en
beleggingen in de vorm van spaarrekeningen die direct
zijn gekoppeld aan verzekeringsverplichtingen. Verder
worden alle beleggingen die niet die ter dekking dienen
van verzekeringsverplichtingen of bancaire
verplichtingen geclassificeerd als 'Beschikbaar voor
verkoop'. Beleggingen geclassificeerd als 'Beschikbaar
voor verkoop' worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Valutakoersverschillen die voortvloeien uit
veranderingen van de geamortiseerde kostprijs van
vastrentende beleggingen worden verantwoord in de
Winst- en verliesrekening. Overige veranderingen in de
reële waarde worden, onder aftrek van latente
belastingen, opgenomen in de Herwaarderingsreserve
onder Totaal eigen vermogen. Bij het niet langer
opnemen in de balans van de belegging worden
cumulatieve ongerealiseerde winsten of verliezen,
eerder opgenomen onder Totaal eigen vermogen, als
gerealiseerd overgeboekt van het Totaal eigen vermogen
naar de Winst- en verliesrekening. Rentebaten uit
vastrentende beleggingen worden bepaald op basis van
de effectieve rentemethode. Op elke balansdatum
beoordeelt Achmea of een actief een bijzondere
waardevermindering heeft ondergaan. Indien daarvan
sprake is, wordt de daling van de reële waarde onder de
(geamortiseerde) kostprijs die is opgenomen in het
Totaal eigen vermogen overgeboekt naar de Winst- en
verliesrekening. Bij beleggingen in aandelen die zijn
geclassificeerd als 'Beschikbaar voor verkoop' is sprake
van objectieve aanwijzingen dat de kostprijs mogelijk niet
kan worden gerealiseerd, als er sprake is van een
belangrijke (20% of meer) of een langdurige (12
opeenvolgende maanden of langer) daling van de reële
waarde onder de kostprijs. Vastrentende beleggingen
ondergaan een bijzondere waardevermindering als er
objectieve aanwijzingen zijn dat, als gevolg van een of
meer verliesgevende gebeurtenissen (bijv. financiële
problemen bij de uitgevende partij of contractbreuk), de
geschatte toekomstige kasstromen negatief zijn
beïnvloed.
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Beleggingen geclassificeerd als 'Tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de Winst- en verliesrekening'
De classificatie 'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'
wordt gebruikt voor beleggingen die bij initiële
verantwoording worden gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
Winst- en verliesrekening of als 'Aangehouden voor
handelsdoeleinden'.
Achmea classificeert een belegging als 'Tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
Winst- en verliesrekening' wanneer:
- deze classificatie een inconsistentie in waardering of
verantwoording elimineert of aanzienlijk beperkt die
anders zou ontstaan uit de waardering van activa of
verplichtingen of uit de verwerking van de winsten
en verliezen hierop op basis van verschillende
grondslagen (ook wel aangeduid als een 'accounting
mismatch');
- financiële activa, financiële verplichtingen of een
combinatie van beide als één geheel worden
beheerd en de resultaten ervan door het
management worden geëvalueerd op basis van de
reële waarde, in overeenstemming met een
gedocumenteerd risicobeheer- of beleggingsbeleid;
of
- financiële instrumenten één of meer inbegrepen
derivaten bevatten, behalve als de kasstromen van
het instrument niet door deze derivaten significant
worden beïnvloed.
Achmea belegt doorgaans niet in financiële instrumenten
uitsluitend met als doel deze in nabije toekomst te
verkopen of te herinvesteren (d.w.z. voor
handelsdoeleinden).

Beleggingen geclassificeerd als 'Leningen en
vorderingen'
De classificatie 'Leningen en vorderingen' wordt gebruikt
voor beleggingen ter dekking van financiële

verplichtingen die worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs en voor spaarrekeningen die
direct zijn gekoppeld aan verzekeringsverplichtingen die
niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde en waarvan de
kasstromen niet contant zijn gemaakt op basis van
actuele marktrentes. Deze beleggingen worden
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd
met een voorziening voor oninbaarheid. Indien er
objectieve aanwijzingen zijn dat er een bijzonder
waardeverminderingsverlies is opgetreden op 'Leningen
en vorderingen, wordt het verlies bepaald als het verschil
tussen de boekwaarde van het actief en de contante
waarde van de geschatte toekomstige kasstromen
(uitgezonderd toekomstige kredietverliezen die nog niet
zijn opgetreden), contant gemaakt tegen de
oorspronkelijke effectieve rentevoet van het financieel
actief (dat wil zeggen de bij eerste opname berekende
effectieve rentevoet). De rentebaten uit een lening of
vordering op grond van bijzondere waardevermindering
worden afzonderlijk toegelicht. Een nieuw geamortiseerd
kostprijsschema wordt vastgesteld voor het opnemen
van de toekomstige rentebaten in de winst- en
verliesrekening.

Aandelen en soortgelijke beleggingen
Beleggingen in aandelen en soortgelijke beleggingen
worden ofwel geclassificeerd als 'Beschikbaar voor
verkoop' ofwel als 'Tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de Winst- en
verliesrekening'. Wanneer keuzedividenden worden
opgenomen als aandelen, wordt een bedrag gelijk aan
het dividend in contanten opgenomen in de winst- en
verliesrekening. Een deel van de portefeuille Aandelen
en soortgelijke beleggingen bestaat uit Private equity en
alternatieve beleggingen. Private equity en alternatieve
beleggingen worden in overeenstemming met het
hierboven beschreven kader ofwel geclassificeerd als
'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'
ofwel als 'Beschikbaar voor verkoop', afhankelijk van de

waarderingsbasis van de daarmee samenhangende
verzekeringsverplichtingen. Private equity
(durfkapitaal)in de vorm van kapitaalbelangen in
entiteiten, waarbij die entiteiten niet worden
aangemerkt als dochtermaatschappij, geassocieerde
deelneming of een joint venture, worden geclassificeerd
als 'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'.
De reële waarde van Private equity en alternatieve
beleggingen die niet aan een beurs staan genoteerd is
gebaseerd op modellen die worden aanbevolen in de
International Private Equity and Venture Capital
Valuation Guidelines (IPEV-waarderingsrichtlijnen).

Vastrentende beleggingen
Voor vastrentende beleggingen geclassificeerd als
'Beschikbaar voor verkoop' die
verzekeringsverplichtingen in de Nederlandse
levensverzekeringsbranche afdekken waarvan de
kasstromen zijn gebaseerd op vaste veronderstellingen,
worden ongerealiseerde waardeveranderingen in de
reële waarde opgenomen in het Totaal eigen vermogen
en vervolgens overgeboekt naar Winstdeling en
bonussen voor polishouders als onderdeel van
verzekeringsverplichtingen. Deze overboeking wordt
stopgezet wanneer Winstdeling en bonussen voor
polishouders negatief is. Ongerealiseerde verliezen op de
vastrentende beleggingen die zijn overgeboekt naar de
Winst- en verliesrekening worden, indien de overboeking
naar Winstdeling en bonussen voor polishouders is
stopgezet, weer teruggeboekt via de Winst- en
verliesrekening als de reële waarde van de beleggingen
vervolgens weer toeneemt. Na volledige terugboeking
wordt de overboeking naar Winstdeling en bonussen
voor polishouders weer voortgezet.
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Derivaten
Alle derivaten worden geclassificeerd als 'Tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
Winst- en verliesrekening'. Achmea gebruikt derivaten
om haar blootstelling aan marktrisico's die voortvloeien
uit operationele activiteiten, investeringsactiviteiten
en/of financieringsactiviteiten te beheersen. Derivaten
die deel uitmaken van andere financiële instrumenten
worden daarvan afgezonderd en apart gewaardeerd
indien zij niet nauw verbonden zijn met het onderliggend
instrument. Een converteerbare obligatie wordt
gescheiden in een obligatiedeel dat wordt geclassificeerd
als 'Beschikbaar voor verkoop' en een conversierecht dat
wordt geclassificeerd als derivaat. Het obligatiedeel
wordt gewaardeerd volgens de waarderingstechniek van
een vergelijkbare obligatie met dezelfde karakteristieken.
De reële waarde van renteswaps vertegenwoordigt het
geschatte bedrag dat ontvangen of betaald zou worden
om de swap op de balansdatum te beëindigen, rekening
houdend met de actuele rentestanden en
kredietwaardigheid van de bij de renteswap betrokken
tegenpartijen. Afhankelijk van hun waarde worden
derivaten ofwel opgenomen onder Beleggingen (activa)
of Derivaten (verplichtingen).

Overige financiële beleggingen
Overige financiële beleggingen bestaan uit beleggingen
gerelateerd aan ontvangen zekerheden voor in bruikleen
gegeven effecten (securities lending) die direct
betrekking hebben op belegd onderpand betreffende
bruikleenprogramma's (securities lending programms).
De beleggingen staan niet ter vrije beschikking en
kunnen alleen worden aangewend om het onderpand
terug te betalen dat door de leningnemer is verstrekt
voor de betreffende effectenleningen. De verplichting tot
terugbetaling met betrekking tot het verstrekte
onderpand is opgenomen in de balans onder Overige
schulden. De beleggingen worden gewaardeerd tegen
reële waarde waarbij ongerealiseerde
waardeveranderingen na belastingen in het Totaal eigen

vermogen worden opgenomen, tenzij er sprake is van
kredietverliezen met betrekking tot deze beleggingen die
worden behandeld als bijzondere
waardeverminderingen.

In- en uitlenen van beleggingen
Beleggingen die in het kader van een ‘securities lending
contract’ worden uitgeleend, blijven deel uitmaken van
de Balans en worden gewaardeerd conform de
waarderingsgrondslag zoals beschreven onder I Activa en
verplichtingen.

Beleggingen voor rekening en risico van
polishouders
Beleggingen voor rekening en risico van de polishouders
zijn beleggingen die betrekking hebben op
verzekeringscontracten waarbij de polishouder het
beleggingsrisico draagt of om 'Beleggingscontracten' af
te dekken. Deze beleggingen omvatten beleggingen
gerelateerd aan verzekeringscontracten met
gesepareerde beleggingsdepots, deposito's voor
collectieve levensverzekeringscontracten met volledige
winstdeling, beleggingsverzekeringspolissen (‘unitlinked’), beleggingscontracten en beleggingen die
verzekeringsverplichtingen afdekken of index-linked
beleggingscontracten. Deze beleggingen worden
aangemerkt als 'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'
om een inconsistentie in de waardering te beperken die
zou ontstaan aangezien de gerelateerde verplichtingen
tegen reële waarde zouden worden gewaardeerd en
beide als groep worden beheerd.

Kredietportefeuille bankbedrijf
Deze activa hebben betrekking op de bancaire
activiteiten en bestaan uit leningen aan en overige
vorderingen op klanten en kredietinstellingen. Deze
activa worden ofwel gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs en geclassificeerd als 'Leningen en vorderingen'
of gewaardeerd tegen reële waarde en geclassificeerd als

'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'.
De classificatie 'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'
wordt gebruikt voor activa die bij initiële opname
worden aangemerkt om ‘Tegen reële waarde met
verwerking van waardeveranderingen in de Winst- en
verliesrekening’ te worden verwerkt of als 'Aangehouden
voor handelsdoeleinden'. Activa worden aangemerkt als
'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'
wanneer deze classificatie een inconsistentie in
waardering of opname (ook wel aangeduid als een
'accounting mismatch') elimineert of aanzienlijk beperkt
die anders zou ontstaan uit de waardering van activa of
verplichtingen of uit de opname van de winsten en
verliezen hierop op basis van verschillende grondslagen.
Valutaomrekeningsverschillen worden in de Winst- en
verliesrekening verantwoord. De waardering van
kredietportefeuille van het bankbedrijf, gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, wordt gecorrigeerd voor
geleden verliezen (inclusief opgetreden maar nog niet
gerapporteerde verliezen) binnen de portefeuille. Indien
de portefeuille volledig of deels oninbaar blijkt te zijn,
wordt het betreffende bedrag afgeschreven van de hier
voor gevormde voorzieningen. Achmea past hedge
accounting toe voor een deel van haar bancaire
activiteiten en liquiditeitsbeheer.

Overlopende acquisitiekosten
Acquisitiekosten zijn kosten die worden gemaakt in
verband met het uitgeven van nieuwe
verzekeringspolissen of het verlengen van bestaande
polissen (inclusief beleggingscontracten). Hieronder zijn
begrepen betaalde provisies en kosten voor het
verwerken van offertes. Acquisitiekosten die direct of
indirect betrekking hebben op de verkoop van
verzekeringscontracten die niet gewaardeerd zijn tegen
reële waarde, worden geactiveerd voor zover deze
gedekt worden uit toekomstige opbrengsten.
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Overlopende acquisitiekosten moeten worden getoetst
op inbaarheid op het moment van het uitgeven van de
polis en worden, aan het einde van elke verslagperiode,
in aanmerking genomen bij de toereikenheidstoets op de
verzekeringsverplichtingen. Acquisitiekosten met
betrekking tot vermogensbeheer betreffende
beleggingscontracten zijn overlopend voor zover deze
gedekt worden uit toekomstige opbrengsten.
Overlopende acquisitiekosten met betrekking tot
beleggingscontracten worden afzonderlijk getest op
bijzondere waardevermindering. Achmea houdt bij het
vaststellen van de inbaarheid geen rekening met
verwachte beleggingsopbrengsten. Elke oninbaarheid
van overlopende acquisitiekosten die blijkt uit de
toerekenheidstoets wordt verwerkt als een bijzondere
waardevermindering en verantwoord onder
Bedrijfskosten. Overlopende acquisitiekosten worden
afgeschreven over de looptijd van de gerelateerde
verzekeringscontracten.

Aandeel herverzekeraars in
verzekeringsverplichtingen
Uitgaande herverzekeringspremies en de van
herverzekeraars te ontvangen aandelen in verrichte
uitkeringen en schades worden in mindering gebracht op
de desbetreffende opbrengsten- en kostenrekeningen.
Vooraf betaalde herverzekeringspremies
vertegenwoordigt het in herverzekering gegeven deel
van niet-verdiende premies. De bedragen die verhaald
kunnen worden op herverzekeraars worden geschat op
een wijze die consistent is met de
verzekeringsverplichting verbonden aan het
herverzekerde risico. Een bijzondere
waardevermindering wordt verantwoord als objectief
kan worden aangetoond dat als gevolg van een
opgetreden gebeurtenis Achmea niet alle bedragen
ontvangt die haar contractueel toekomen en als dit
bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld. Op deze
wijze worden opbrengsten en kosten met betrekking tot
herverzekeringsovereenkomsten consistent verantwoord

met het onderliggende risico van de herverzekerde
bedrijfsactiviteiten.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd
op basis van de geamortiseerde kostprijs, die meestal
gelijk is aan de nominale waarde, gecorrigeerd voor
cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en direct
opvraagbare deposito's en worden tegen reële waarde
gewaardeerd.

Totaal eigen vermogen
De aandelen van Achmea die door de vennootschap
worden gehouden (eigen aandelen) worden in mindering
gebracht op het Totaal eigen vermogen op het moment
van verwerving door Achmea of haar
dochtermaatschappijen op basis van de betaalde
aankoopprijs. Resultaten na de hierop volgende verkoop
van deze eigen aandelen worden direct verwerkt binnen
het Totaal eigen vermogen. Elk minderheidsbelang in
dochtermaatschappijen wordt als een apart onderdeel
gepresenteerd binnen het Totaal eigen vermogen en is
gelijk aan het minderheidsbelang in het eigen vermogen
van de dochtermaatschappij op basis van de
waarderingsgrondslagen van Achmea.

Verzekeringsverplichting
Verzekeringscontracten worden gedefinieerd als
contracten die een significant verzekeringsrisico
overdragen. Er is sprake van een verzekeringsrisico als er
een scenario bestaat met commerciële betekenis waarbij
er op basis van een verzekerde gebeurtenis, aanvullende
betalingen moeten worden gedaan. Het
verzekeringsrisico wordt als significant aangemerkt als er
tussen betaling in geval van een verzekerde gebeurtenis
en betaling bij het uitblijven van de gebeurtenis, een
verschil van minimaal 10% is.

Algemene waarderingsprincipes
Bruto -premie voor Levensverzekeringscontracten wordt
over het algemeen opgenomen in de winst- en
verliesrekening zodra deze verschuldigd is. Gerealiseerde
premieomzet voor Schade- en
Zorgverzekeringscontracten wordt over het algemeen
verantwoord naar rato van de periode van de verstrekte
verzekeringsdekking. In de premies is een kostenopslag
inbegrepen. Wanneer de premies worden verwerkt,
wordt de opslag meegenomen en bijgeboekt in de
Verzekeringsverplichtingen en valt vervolgens in de
toekomstige perioden vrij om de feitelijke kosten
(bedrijfskosten, niet-overlopende acquisitiekosten en
afschrijvingskosten- op de overlopende acquisitiekosten)
te compenseren. Wanneer de premies worden verwerkt,
wordt een verplichting voor toekomstige uitkeringen uit
hoofde van verzekeringscontracten opgenomen, zodat
de uitkeringen en kosten worden gematcht met
opbrengsten en ontvangsten die gedurende de looptijd
van de contracten worden verantwoord.
De gebruikte veronderstellingen bij de berekening van de
voorzieningen zijn gebaseerd op objectieve extern
gepubliceerde gegevens, of, bij afwezigheid daarvan, op
interne gegevens. Voor overeenkomsten voor deelname
aan verzekeringspools, co-assurantie of
garantiefondsovereenkomst wordt een bedrag dat
overeenkomt met het aandeel in deze overeenkomsten,
doorgaans vastgesteld op basis van de specifieke
bepalingen in deze overeenkomsten, verantwoord. De
informatie die hiervoor wordt gebruikt is afkomstig van
de beheerder van deze overeenkomsten.
Opties, garanties en derivaten inbegrepen in een
verzekeringscontract waarop geen verzekeringsrisico rust
en die niet nauw zijn verbonden aan het onderliggend
verzekeringscontract worden apart opgenomen als
derivaat.
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Opties en garanties die nauw zijn verbonden aan het
verzekeringscontract worden in de berekening van
verzekeringsverplichting meegenomen.
Achmea beoordeelt de toereikendheid van de
verzekeringsverplichtingen en daaraan gerelateerde
activa op elke rapportagemoment en vaker indien
noodzakelijk. De toetsing heeft betrekking op de waarde
van de verworven verzekeringsportefeuilles,
overlopende acquisitiekosten en
verzekeringsverplichtingen. In de toetsing worden
actuele schattingen betrokken van alle contractuele
kasstromen van de verzekeringsverplichtingen, inclusief
de verwachte kosten voor het afhandelen van schaden,
garanties en besloten opties. Als uit de toetsing blijkt dat
de verzekeringsverplichtingen niet toereikend zijn, wordt
door Achmea een verlies verwerkt. Daarbij wordt eerst
de opgenomen waarde van de verworven
verzekeringsportefeuille (VOBA) verlaagd. Elk resterend
tekort wordt eerst gecompenseerd door het verlagen
van overlopende acquisitiekosten dan wel uiteindelijk
door het verhogen van de gerelateerde
verzekeringsverplichtingen.

Winstdeling en bonussen voor polishouders (Leven
en Schade)
Een voorziening is opgenomen voor iedere winstdeling
waartoe polishouders of begunstigden gerechtigd zijn.
Verworven rechten die nog niet zijn bijgeschreven op
rekening van een polishouder worden hierbij opgeteld.
Overige verworven rechten worden opgenomen in de
Voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen. De
berekening van de voorziening is afhankelijk van de mate
waarin polishouders profiteren van gerealiseerde
overschotten op verzekeringscontracten of
verzekeringsactiviteiten. De voorziening bestaat uit
bedragen die conform de relevante lokale wet- of
regelgeving of contractuele bepalingen worden
toegewezen aan de polishouders. De voorziening voor
winstdeling en bonussen voor polishouders omvat ook

bedragen die voortkomen uit de waardering van
bepaalde vastrentende beleggingen tegen reële waarde
en derivaten die worden gehouden om het renterisico
inherent aan de gerelateerde verzekeringsverplichtingen,
te beperken. Ongerealiseerde winsten en verliezen die
samenhangen met de waardering van deze beleggingen
die zijn opgenomen in Totaal eigen vermogen worden
vervolgens overgeboekt naar Winstdeling en bonussen
voor polishouders, voor zover de polishouder
participeert in deze winsten en verliezen op basis van
wettelijke of contractuele bepalingen.

Voorzieningen voor niet-verdiende premies (Zorg
en Schade)
Bruto premies die betrekking hebben op toekomstige
jaren worden toegevoegd aan de Voorziening voor nietverdiende premies. De Voorziening voor niet-verdiende
premies wordt bepaald in evenredigheid tot de duur van
het contract.

Voorziening voor premietekorten en lopende
risico's (Zorg en Schade)
De Voorziening voor premietekorten wordt berekend
voor elke verzekeringsportefeuille op basis van
schattingen voor toekomstige uitkeringen, kosten,
verdiende premies en proportionele
beleggingsopbrengsten. Voor verzekeringspolissen die
een risico dekken dat toeneemt gedurende de looptijd
van de polis waarbij de premiebedragen onafhankelijk
zijn van de leeftijd, wordt met dit risico rekening
gehouden bij het bepalen van de voorziening.

Voorziening voor te betalen schaden inclusief
opgetreden, maar nog niet gemelde schaden (Zorg
en Schade)

opgetreden, maar nog niet gemelde schade per
balansdatum. Bij het vaststellen van de voorzieningen
wordt ook rekening gehouden met de kosten voor het
afhandelen van de schade. De Voorziening voor te
betalen schaden is gebaseerd op schattingen van
verwachte verzekeringsschade en lopende risico's voor
alle productgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden
met het oordeel van het management over het
verwachte inflatieniveau, risico's op grond van wet- en
regelgeving en trends in schaden en het afhandelen van
schaden. Schattingen van verwachte verzekeringsschade
worden ontwikkeld op basis van schadehistorie, andere
bekende trends en ontwikkelingen en de lokale
voorschriften. Er vinden geen correcties plaats voor
salvage, subrogatie en ander verwacht verhaal bij derden
voor gemelde claims. Deze worden verantwoord onder
niet-verzekeringsactiva verworven door het uitoefenen
van verhaalrecht, onder Vorderingen en overlopende
activa. Verwachte uitkeringen die zijn opgenomen in de
Voorziening voor te betalen schaden zijn niet contant
gemaakt, met uitzondering van
arbeidsongeschiktheidsverzekeringscontracten. Voor dit
type verzekeringscontracten geeft de voorziening de
contante waarde van de verwachte uitkeringen weer,
berekend op basis van de vaste rente begrepen in het
tarief (veelal 3%). Voor het bepalen van de voorziening
worden wachttijden meegenomen. Er wordt rekening
gehouden met herstelkansen op basis van gemiddelden.
Voor sommige risico’s zijn er geen toereikende
statistische gegevens voorhanden, zoals milieu- en
asbestschadeclaims en grootschalige individuele
schaden, omdat een aantal aspecten van dit type claims
nog steeds in ontwikkeling is. Voorzieningen voor dit
soort schaden zijn gemaakt op basis van een analyse van
de portefeuille waarin deze risico's zich voordoen.

De Voorziening voor te betalen schaden heeft betrekking
op verzekeringsschaden die al zijn opgetreden maar nog
niet zijn afgewikkeld op de balansdatum. De hoogte van
deze voorziening wordt ofwel per schade of statistisch
vastgesteld. De voorziening bevat ook bedragen voor
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Voorzieningen voor levensverzekering
Verzekeringsverplichtingen voor traditionele
levensverzekeringscontracten worden vastgesteld met
behulp van een netto premie methode en gebaseerd op
de actuariële en economische aannames die zijn gebruikt
bij de prijsstelling van de contracten. De aannames
waarop de berekeningen zijn gebaseerd variëren, vooral
met betrekking tot ziekte-, sterfte- en rentepercentages.
Deze aannames zijn aanvankelijk gebaseerd op beste
schattingen van toekomstige ervaringen op de datum
waarop de verzekering is ingegaan, waarbij in sommige
gevallen rekening is gehouden met een marge voor het
risico van negatieve afwijkingen. De gebruikte aannames
worden regelmatig geëvalueerd, vergeleken met actuele
ervaringen en, indien nodig, bijgewerkt, afhankelijk van
het type product. De voorziening voor niet-verdiende
premies, de voorziening voor premietekorten en lopende
risico's en de voorziening voor te betalen
schaden/uitkeringen zijn inbegrepen in de voorziening
voor levensverzekeringen voor zover deze betrekking
hebben op het levensverzekeringsbedrijf. In de
toereikenheidstoets zijn de veronderstellingen voor
ziekte- en sterftepercentages gebaseerd op de meest
recente waarnemingen die zijn gepubliceerd door
relevante instellingen, waar nodig gecorrigeerd om de
eigen ervaringen van Achmea te reflecteren en om
rekening te houden met de trend in overlijdens- en
overlevingsrisico voor de komende jaren. Aannames op
de lange termijn zijn gebaseerd op historische
ervaringen. Er worden verschillende
waarderingsgrondslagen gebruikt om de
levensverzekeringsverplichtingen te waarderen die
samenhangen met de matching-karakteristieken tussen
(financiële) activa en de
levensverzekeringsverplichtingen, de specifieke aard van
de portefeuilles, winstdeling en besloten opties:
- Verzekeringsverplichtingen gewaardeerd tegen de
reële waarde. Alle gebruikte aannames worden
gebaseerd op actuele aannames en actuele
marktrentepercentages. Mutaties in de reële

-

-

-

waarde worden opgenomen in de Winst- en
verliesrekening. De gerelateerde financiële
beleggingen worden geclassificeerd als 'Tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de Winst- en verliesrekening'.
Verzekeringsverplichtingen waarvan de kasstromen
contant zijn gemaakt op basis van actuele
marktrentepercentages dan wel op het (verwachte)
marktrendement van gerelateerde financiële
beleggingen. Mutaties van deze
verzekeringsverplichtingen worden opgenomen in
de Winst- en verliesrekening. De gerelateerde
financiële beleggingen worden geclassificeerd als
'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en
verliesrekening'.
Verzekeringsverplichtingen waarvan de kasstromen
zijn gebaseerd op vaste (‘locked’) aannames worden
contant gemaakt tegen vaste disconteringsvoeten
(veelal 3% of 4% afhankelijk van de begindatum).
Voor de Nederlandse levensverzekeringsbranche
worden de wijzigingen in de reële waarde van
gerelateerde rentegevoelige financiële
instrumenten, geclassificeerd als 'Beschikbaar voor
verkoop' overgeboekt via Totaal eigen vermogen
naar Winstdeling en bonussen voor polishouders.
Dit onderdeel van Winstdeling en bonussen voor
polishouders mag niet negatief zijn. Een deel van de
Nederlandse levensverzekeringsbranche bestaat uit
verzekeringsverplichtingen die rechtstreeks zijn
gekoppeld aan spaarrekeningen, waarvoor de
waarde wordt vastgesteld op basis van deze
rekeningen. De gerelateerde financiële
instrumenten worden geclassificeerd als Leningen
en vorderingen.
Verzekeringsverplichtingen waarvan de kasstromen
rechtstreeks worden beïnvloed door winstdeling,
worden gecorrigeerd door middel van 'shadow
accounting'. Ongerealiseerde wijzigingen in de reële
waarde van beleggingen (geclassificeerd als
'Beschikbaar voor verkoop') die deze

verzekeringsverplichtingen afdekken, worden
overgeboekt naar Totaal eigen vermogen. De
gerelateerde wijziging in de waarde van de
verzekeringsverplichting wordt ook overgeboekt
naar Totaal eigen vermogen.

Nog af te schrijven rentestandkortingen
De nog af te schrijven rentestandkortingen in de
Nederlandse levensverzekeringsbranche worden
gesaldeerd met de voorziening voor
levensverzekeringsverplichtingen. Deze kortingen
worden toegekend in elk jaar op periodieke of eenmalige
premies voor pensioen- en levensverzekeringen,
gebaseerd op de verwachting dat de gerealiseerde
beleggingsrendementen hoger zullen zijn dan de
disconteringsvoet die is toegepast in de prijsstelling van
de polissen. De kortingen worden afgeschreven over een
periode van 10 jaar op basis van jaarlijks stijgende
bedragen, in overeenstemming met de verwachte
realisatie van de rentemarge.

Verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders
het beleggingsrisico dragen
Verzekeringsverplichtingen voor
beleggingsverzekeringen en overige
verzekeringscontracten waarbij de polishouder het
beleggingsrisico draagt worden verantwoord tegen de
waarde van de gerelateerde beleggingen. De
Verzekeringsverplichtingen voor contracten met
gesepareerde beleggingen worden doorgaans berekend
op basis van de contractuele bepalingen voor het
verzekeringscontract. In geval van een overschot van
deze gesepareerde beleggingen worden de bedragen
opgenomen onder Overige schulden.
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Beleggingscontracten
Overeenkomsten waarbij geen of een te verwaarlozen
verzekeringsrisico wordt gelopen, worden verantwoord
als Beleggingscontracten. Beleggingscontracten worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening.
Deze overeenkomsten worden aangemerkt als 'Tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de Winst- en verliesrekening', omdat zij, samen met de
beleggingen ter dekking van de gerelateerde
verplichtingen, als een groep worden beheerd. De reële
waarde van de beleggingscontracten is de hoogste van
de reële waarde van de financiële instrumenten
gekoppeld aan de beleggingscontracten, de
afkoopwaarde (gecorrigeerd voor afkoopboetes) en de
gedisconteerde eindwaarde (tegen een risicovrije
rentevoet). De reële waarde voor niet-gekoppelde
beleggingscontract is de hoogste van de gedisconteerde
uitstapwaarde op basis van een risicovrije rentevoet en
de afkoopwaarde (gecorrigeerd voor afkoopboetes).

Pensioenvoorziening
Verschuldigde premies uit hoofde van
pensioenregelingen met een toegezegde bijdrage
worden als kosten opgenomen in de winst- en
verliesrekening op het moment dat deze zich voordoen.
De nettoverplichting met betrekking tot
pensioenregelingen met toegezegde aanspraken wordt
afzonderlijk voor elke regeling berekend op basis van de
'projected unit credit-methode'. Op grond van deze
methode worden de toekomstige uitkeringen die
toegerekend worden aan het dienstverband in de
huidige periode en eerdere perioden, geschat. De
percentages die worden gebruikt voor
loonontwikkelingen, het contant maken en andere
aanpassingen zijn in overeenstemming met de specifieke
omstandigheden van elk land. De verplichting wordt
contant gemaakt om de actuele waarde te bepalen.
Vervolgens wordt de reële waarde van de
pensioenbeleggingen in mindering gebracht om de Netto

verplichting/bezittingen uit hoofde van toegezegde
pensioenrechten te berekenen. De actuele servicekosten
en netto rente over de Netto verplichting/bezittingen uit
hoofde van toegezegde pensioenrechten, gebaseerd op
de aannames aan het begin van de verslagperiode,
worden opgenomen in de geconsolideerde Winst- en
verliesrekening. De herwaarderingen van de netto
verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten
zijn opgenomen in het geconsolideerd overzicht van het
totaalresultaat. Bij de berekening van de Netto
verplichting toegezegde pensioenrechten worden de
toekomstige werknemersbijdragen meegenomen.
Achmea neemt servicekosten voor verstreken
dienstverband als kosten op, op het eerste moment van:
- een wijziging van de pensioenregeling of een
inperking (curtailment) daarvan; en
- wanneer zij gerelateerde servicekosten of
ontslagvergoedingen opneemt.
Achmea verantwoord een optredende winst of verlies bij
de afwikkeling van een toegezegde pensioenregeling op
het moment van afwikkeling. De contante waarde van
activa uit hoofde van toegezegde pensioenrechten op de
balansdatum wordt verantwoord tot het bedrag van het
economisch voordeel dat beschikbaar is voor Achmea in
de vorm van een restitutie vanuit de regeling of
toekomstige bijdrageverminderingen.

Overige voorzieningen
Overige voorzieningen worden opgenomen wanneer er
een wettelijke of feitelijke verplichting bestaat, die
betrouwbaar kan worden geschat, die voortkomt uit een
eerdere gebeurtenis en het waarschijnlijk is dat een
uitstroom van economische voordelen nodig is om de
verplichting af te handelen. Als de voorziening over een
periode langer dan een jaar moet worden aangewend,
worden de verwachte kasstromen contant gemaakt.
Een voorziening voor reorganisatie wordt opgenomen
wanneer het management een gedetailleerd en formeel
reorganisatieplan heeft goedgekeurd en de reorganisatie

voor de balansdatum ofwel is begonnen dan wel
aangekondigd is aan de betrokken partijen. Er wordt
geen voorziening gevormd voor de kosten met
betrekking tot de lopende activiteiten van Achmea.
De nettoverplichting van Achmea met betrekking tot
personeelsbeloningen op lange termijn, anders dan een
pensioenregeling, betreft het bedrag voor toekomstige
beloningen die werknemers hebben verdiend op grond
van hun dienstverband in de huidige periode en eerdere
perioden. De verplichting wordt berekend op basis van
de 'projected unit credit-methode' en wordt contant
gemaakt. De reële waarde van activa die worden
aangehouden ten behoeven van deze verplichting wordt
in mindering gebracht.

Toevertrouwde middelen bankbedrijf en Leningen
en opgenomen gelden
Toevertrouwde middelen bankbedrijf worden
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Leningen en opgenomen gelden heeft betrekking op alle
leningen van externe partijen aan Achmea, financiële
leaseverplichtingen en financiële
herverzekeringsverplichtingen. Deze bestaan uit
deposito's van banken, bankleningen met een
onderpand, bankleningen zonder een onderpand en
achtergestelde leningen. Deze verplichtingen worden
gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. Onderpand
verkregen van leningnemers, voor zover hiermee wordt
belegd binnen het securities lending programm, wordt
verantwoord als een financiële verplichting aangezien er
een verplichting is om de als onderpand ontvangen
geldmiddelen terug te betalen. Deze verplichtingen
worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.
Aangezien er geen agio of disagio wordt ontvangen op
het onderpand, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan
de nominale waarde. Reële waarde hedge accounting
wordt toegepast op sommige leningen wanneer dit in
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overeenstemming is met het beleid voor financieel
risicobeheer.
Sommige financiële verplichtingen worden
geclassificeerd als 'Tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de Winst- en
verliesrekening' wanneer deze verplichtingen worden
opgenomen vanwege de beëindiging van
verzekeringscontracten en de toekomstige verkoop van
gerelateerde financiële activa om inconsistenties in de
waardering te beperken.

Belastingen
Vennootschapsbelasting op de winst of het verlies voor
het boekjaar bestaat uit huidige en latente belastingen.

J

Vennootschapsbelasting wordt opgenomen in de Winsten verliesrekening tenzij deze betrekking heeft op posten
opgenomen onder Totaal eigen vermogen, in welk geval
deze posten netto (na belasting) worden opgenomen
onder Totaal eigen vermogen.
Verwachte te betalen/ontvangen belastingen worden
gebaseerd op de belastbare winst of verlies voor het
boekjaar op basis van de op de balansdatum
vastgestelde of substantieel vastgestelde
belastingtarieven, evenals op eventuele aanpassingen in
de verschuldigde vennootschapsbelasting over
voorgaande jaren. Latente belastingen worden berekend
op basis van de ‘verplichtingen’ methode voor tijdelijke
verschillen tussen de boekwaarde voor financiële
verslaggevingsdoeleinden van activa en verplichtingen en
de fiscale boekwaarde van deze activa en verplichtingen.

De hoogte van de latente belastingvordering wordt
berekend op basis van de verwachte manier van
realiseren of afwikkelen van de boekwaarde van activa
en verplichtingen op basis van de vastgestelde of
substantieel vastgestelde belastingtarieven op de
balansdatum. Latente belastingvorderingen worden
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee
ongebruikte fiscale verliezen en aftrekposten kunnen
worden verrekend. Latente belastingvorderingen worden
verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat
het betreffende belastingvoordeel zal worden
gerealiseerd.

BELANGRIJKSTE AANNAMES EN SCHATTINGEN VOOR WAARDERING

Voor de waardering van bepaalde posten in de balans
maakt Achmea gebruik van aannames en schattingen
met betrekking tot toekomstige resultaten of overige
ontwikkelingen, inclusief de waarschijnlijkheid,
realisatiemoment of bedragen van toekomstige
transacties of gebeurtenissen. Inherent aan schattingen
is dat de feitelijke resultaten materieel kunnen
verschillen. De aannames en schattingen voor
waardering die het belangrijkst zijn voor de
bedrijfsactiviteiten van Achmea en inzicht in haar
resultaten en waarmee complexe of subjectieve
beslissingen of beoordelingen gemoeid zijn, worden
hieronder toegelicht.

Beoordeling van control
Bij het maken van de beoordeling of Achmea control
heeft over een entiteit analyseert Achmea of zij control
heeft over de entiteit. De uitkomst van deze analyse
hangt af van het doel en de inrichting van de entiteit, wat
de relevante activiteiten zijn (die bepalend zijn voor het
resultaat van de entiteit), hoe beslissingen worden

genomen en of Achmea in staat is de relevante
activiteiten direct te sturen. Voor het uitvoeren van deze
beoordeling definieert Achmea de meest relevante
activiteit als de mogelijkheid om het strategische beleid
van de deelneming te bepalen. De uitkomst van de
analyse hangt er ook vanaf of Achmea is blootgesteld aan
variabele opbrengsten op grond van haar betrokkenheid
bij de entiteit en of Achmea haar macht over de entiteit
kan gebruiken om invloed uit te oefenen op de
opbrengsten. Als een entiteit activiteiten uitvoert ten
behoeve van het algemeen belang en niet alleen ten
behoeve van Achmea en/of haar klanten (bijv.
stichtingen in de zorgsector), wordt verondersteld dat
Achmea geen macht over de entiteit kan gebruiken om
invloed uit te oefenen op de opbrengsten. Verschillende
aannames kunnen leiden tot een verschillende uitkomst
van de beoordeling van control.

Beoordelen van bijzondere waardeverminderingen
op immateriële activa

Bij het beoordelen van bijzondere
waardeverminderingen wordt de boekwaarde
vergeleken met de realiseerbare waarde, d.w.z. de
hoogste van de reële waarde van een actief minus de
verkoopkosten en de bedrijfswaarde ervan. Voor het
bepalen van de bedrijfswaarde is het oordeel van het
management nodig, waarbij bekeken moet worden of de
boekwaarde van activa kan worden ‘terug verdiend’ uit
de contante waarde van de netto toekomstige
kasstromen van die activa op basis van prognoses van
kasstromen die contant worden gemaakt tegen een
toepasselijk disconteringsvoet. Bij het bepalen van de
contante waarde van de netto toekomstige kasstromen
moeten er aannames worden gemaakt met betrekking
tot onzekere elementen zoals tijdstip en waarde van de
geprognosticeerde kasstromen en de ontwikkeling van
toekomstige disconteringsvoeten. Aannames voor het
beoordelen van bijzondere waardeverminderingen van
goodwill komen nader aan de orde in Toelichting 6
Immateriële activa.
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Reële waarde van Terreinen en gebouwen voor
eigen gebruik en Vastgoedbeleggingen
De gebruikte methoden voor het bepalen het
geherwaardeerde bedrag voor Terreinen en gebouwen
voor eigen gebruik en reële waarde van
Vastgoedbeleggingen worden beschreven in
Toelichting 4 Reële waarde hiërarchie.
De aannames bij de toepassing van een aantal van deze
methoden worden ondersteund door de bepalingen van
bestaande huur- en andere relevante overeenkomsten
en door externe bewijzen zoals recente en verwachte
algemene economische trends, huidige huurprijzen in de
markt voor vergelijkbare panden in dezelfde regio en
conditie.
Diverse aannames dienen te worden gemaakt en
waarderingstechnieken te worden gebruikt bij de
waardering van vastgoed, waarbij deze gehanteerde
aannames en technieken belangrijke gevolgen kunnen
hebben voor de waardering.

Beoordelen van bijzondere waardeverminderingen
op financiële activa
Aan het proces van het monitoren van financiële activa
en het bepalen of er sprake is van bijzonder
waardeverminderingsverlies zijn belangrijke risico's en
onzekerheden verbonden. Zo is er bijvoorbeeld Achmea's
beoordeling van het vermogen van een tegenpartij om
aan al zijn contractuele verplichtingen te voldoen
wanneer de kredietwaardigheid van de tegenpartij of de
economische vooruitzichten van de tegenpartij
veranderen. Achmea moet beoordelen of er sprake is
geweest van verliessituatie die een bijzondere
waardevermindering tot gevolg heeft voor een
vastrentende belegging. Achmea beoordeelt specifiek
het vermogen van een tegenpartij om zowel aan de
hoofdsom- als rentebetalingsvoorwaarden te voldoen
wanneer de financiële situatie van de tegenpartij
verandert. Objectieve aanwijzingen voor een bijzondere

waardevermindering van een belegging in aandelen,
geclassificeerd als 'Beschikbaar voor verkoop' omvatten
informatie over belangrijke veranderingen met een
nadelig effect in de markt, de technologische,
economische of juridische omgeving waarin de
tegenpartij actief is, en geven aan dat de kostprijs van de
belegging in aandelen wellicht niet realiseerbaar is. Ook
een aanzienlijke of langdurige daling van de reële waarde
van een belegging in aandelen beneden de kostprijs
vormt een objectieve aanwijzing voor een bijzondere
waardevermindering. Op aangehouden
aandelenbeleggingen in een ongerealiseerde
verliespositie die langer dan twaalf aaneengesloten
maanden onder de kostprijs verkeren of een reële
waarde hebben die ver beneden de kostprijs (20%) is op
balansdatum, wordt een bijzondere waardevermindering
toegepast. Bij het bepalen van de bijzondere
waardevermindering worden ook kwalitatieve
indicatoren gebruikt om te bepalen of bijzondere
waardevermindering moet worden toegepast voordat
deze grenzen worden bereikt. Voor de
Kredietportefeuille bankbedrijf worden toekomstige
kasstromen beoordeeld op bijzondere
waardevermindering van een portefeuille van financiële
activa aan de hand van de contractuele kasstromen van
de activa in de portefeuille en historische
verliesgegevens voor activa met kredietrisicokenmerken
die vergelijkbaar zijn met die in de portefeuille.
Historische verliesgegevens worden gecorrigeerd op
basis van actuele waarneembare gegevens om de
effecten van actuele omstandigheden tot uiting te
brengen die geen effect hadden op de perioden waarop
de historische verliesgegevens zijn gebaseerd en om de
effecten van voorwaarden uit de historische periode die
nu niet van toepassing zijn, te elimineren. Actuele
waarneembare gegevens kunnen wijzigingen in
werkloosheidscijfers, vastgoed- en grondstofprijzen
omvatten. De methode en aannames die worden
toegepast voor het schatten van toekomstige
kasstromen worden regelmatig geëvalueerd om

verschillen tussen verliesramingen en daadwerkelijk
opgetreden verliezen te beperken.

Reële waarde van financiële activa en
verplichtingen vastgesteld met behulp van
waarderingstechnieken
Bij afwezigheid van een (actieve) markt wordt de reële
waarde van niet-beursgenoteerde financiële activa en
verplichtingen geschat op basis van de contante waarde
of andere waarderingstechnieken. Voor een
gedetailleerde beschrijving van de gebruikte methodes
wordt verwezen naar Toelichting 4 Reële waarde
hiërarchie. Waarderingstechnieken zijn van nature
subjectief van aard en kunnen bij de beoordeling van de
reële waarden voor bepaalde financiële activa en
verplichtingen van significante betekenis zijn.
Waarderingstechnieken bevatten verschillende
aannames voor de prijsbepalende factoren. De
toepassing van verschillende waarderingstechnieken en
aannames kunnen effect hebben op de reële waarde.

Verantwoording van latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor
het fiscale voordeel met betrekking tot aftrekbare
tijdelijke verschillen, voorwaartse compensatie van nog
niet gebruikte fiscale verliezen en voorwaartse
compensatie van fiscaal nog niet gebruikte aftrekposten
wanneer, naar het oordeel van het management, het
waarschijnlijk is dat Achmea deze fiscale voordelen zal
verkrijgen. Een inschattingswijziging kan een groot effect
hebben op de waarde van een belastinglatentie.
Aangezien er geen absolute garantie is dat deze
vorderingen uiteindelijk gerealiseerd zullen worden,
beoordeelt het management periodiek de latente
belastingposities van Achmea om te bepalen of het
waarschijnlijk is dat de vorderingen gerealiseerd zullen
worden. Bovendien neemt het management fiscale
planningsstrategieën in overweging die de kans dat de
belastingvorderingen worden gerealiseerd, vergroten.
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Vorderingen en overlopende activa – Zorg segment
De afwikkeling van medische zorgkosten tussen
Nederlandse verzekeraars en ziekenhuizen, GGZinstellingen en revalidatiecentra is gebaseerd op de
zogenaamde 'DBC op weg naar Transparantie' (DOT) die
het hele traject van een medische behandeling dekt.
DOT's worden gebaseerd op een vooraf
overeengekomen budget. Voor 2012 was deze
afwikkeling gebaseerd op zogenaamde 'Diagnose
Behandel Combinaties' (DBC) met financiering vooraf die
is opgenomen onder Vorderingen en overlopende activa.
Het private zorgverzekeringsstelsel in Nederland bestaat
uit twee onderdelen: een basisverzekering en een
aanvullende ziektekostenverzekering. Dekking binnen de
basiszorgverzekering wordt grotendeels bepaald door de
wet en wordt beïnvloed door politieke processen. Het
basiszorgsysteem omvat (inherent) onzekerheden
vanwege de toegepaste berekeningsmethoden. In
Nederland is er een systeem van risicobeperkende
factoren om de onzekerheden die voortkomen uit het
systeem te beperken. Het waarderen van vorderingen op
het Zorgverzekeringsfonds is een inherent onzeker
proces, dat uitgaat van aannames voor nationale
gezondheidskosten en de toewijzing van
gezondheidskosten aan budgetparameters. Voor meer
details over de onzekerheden en de risicobeperkende
factoren voor de gezondheidsverzekering wordt
verwezen naar Toelichting 49 Risicomanagement.
Eventuele wijzigingen in de aannames kunnen effect
hebben op de verevening met de Nederlandse overheid
(Zorgverzekeringsfonds).

Verzekeringsverplichtingen inclusief overlopende
acquisitiekosten (DAC) en de waarde van
verworven bedrijfsactiviteiten (VOBA)
De waardering van verzekeringsverplichtingen, DAC en
VOBA is een inherent onzeker proces dat aannames
omvat voor wijzigingen in wetgeving, sociale,
economische en demografische trends, inflatie,
rendementen, gedrag van de polishouder en andere
factoren en bij Leven- en een deel van de
Schadeverzekeringsactiviteiten, aannames over ziekteen sterftontwikkelingen. In het bijzonder vallen onder de
aannames met betrekking tot deze zaken, rentetarieven,
ziekte- en sterftecijfers, trends in schade-uitkeringen en
aannames die in de toereikendheidstoets worden
gebruikt die een materieel effect kunnen hebben op de
Nettowinst. De gegevens die worden gebruikt om de
Verzekeringsverplichting voor te betalen schaden met
betrekking tot Nederlandse zorgverzekeringscontracten
te kalibreren, zijn gebaseerd op historische informatie.
De resultaten voor het vereveningsfonds (inclusief
standaard nominale premie) en het niveau van de
schaden hebben een voorlopig karakter en zullen
waarschijnlijk veranderen gedurende een aantal jaren en
leiden tot een verschuiving tussen verzekeraars. Achmea
beoordeelt jaarlijks de voorzieningen per
verzekeringsjaar op basis van de meest recente
informatie op het niveau van schaden, macro-neutraliteit
en vereveningen met de Nederlandse overheid
(toewijzing vereveningsfonds voor het betreffende
verzekeringsjaar). Waar nodig heeft Achmea aanvullende
voorzieningen getroffen. Daarnaast wordt de
toereikendheid van de Verzekeringsverplichtingen voor
de levensverzekeringsportefeuille, na aftrek van DAC en
VOBA, regelmatig geëvalueerd.

De gebruikte veronderstellingen zijn gebaseerd op een
combinatie van het ervaringen binnen Achmea en
benchmarks vanuit de markt, zoals verstrekt door de
afdeling statistiek van het Verbond van Verzekeraars, het
Actuarieel Genootschap en vergelijkbare instellingen in
Europa. Waar mogelijk maakt Achmea gebruik van
waarneembare marktvariabelen en modellen/technieken
die algemeen worden gebruikt in de branche. De
toepassing van verschillende aannames bij deze evaluatie
kan effect hebben op de verzekeringsverplichtingen en
de verzekeringslasten.
In de Verzekeringsverplichtingen is ook rekening
gehouden met het effect van minimumgaranties die in
bepaalde verzekeringscontracten zijn opgenomen. De
opname van deze garanties is afhankelijk van het verschil
tussen het potentiële minimumbedrag aan uit te keren
vergoedingen en het totale rekeningsaldo, het verwachte
sterftecijfer en de afkooptarieven. Bij het bepalen van
het potentiële minimumbedrag aan uit te keren
vergoedingen worden ook aannames gebruikt over
inflatie, rendementen, gedrag van de polishouder en
ziekte- en sterftecijfers. De toepassing van verschillende
aannames bij deze factoren kan effect hebben op de
verzekeringsverplichtingen en verzekeringslasten.

Waardering van Pensioenvoorziening
Het bepalen van de voorziening voor de toegezegde
pensioenregeling is gebaseerd op actuariële modellen en
berekeningen op basis van de 'projected unit creditmethode'. Inherent aan deze actuariële modellen zijn
aannames voor disconteringsvoeten,
stijgingspercentages voor toekomstige salaris- en
uitkeringsniveaus, sterftecijfers, verwachte stijgingen van
de kosten van de gezondheidszorg en de
consumentenprijsindex.
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De aannames zijn gebaseerd op beschikbare
marktgegevens en worden jaarlijks bijgesteld.
Voor de aannames die zijn gebruikt voor pensioenen en
andere vergoedingen na uitdiensttreding wordt
verwezen naar Toelichting 22 Pensioenvoorzieningen.
De actuariële aannames kunnen aanmerkelijk verschillen
van de feitelijke resultaten vanwege gewijzigde
marktomstandigheden, economische trends,
sterftecijfers en andere aannames.
Eventuele wijzigingen in de aannames kunnen effect
hebben op de waardering van toegezegde
pensioenregelingen.

Waardering van Overige voorzieningen

Belastingpositie van de groep

Het vaststellen van voorzieningen is een inherent
onzeker proces dat schattingen omvat over de omvang
en het tijdstip van kasstromen. Zie toelichting 23 Overige
voorzieningen voor een nadere toelichting op de
belangrijkste aannames.

Achmea voert een gerechtelijke procedure met
betrekking tot het van toepassing zijn van de
deelnemingsvrijstelling op resultaten die verbonden zijn
aan de verkoop van bepaalde activiteiten. De
belastingdienst is van mening dat een deel van de
betreffende resultaten niet onder deze vrijstelling valt en
heeft dit bij het opleggen van de aanslag gecorrigeerd.
Het verschil in inzicht kan leiden tot een mogelijke
belastingverplichting van € 295 miljoen. De zaak is
behandeld in een zitting voor de meervoudige
belastingkamer.
Recent is een uitspraak gedaan waarin het beroep
van de onderneming ongegrond is verklaard. Achmea
heeft de motivering van de rechtbank geanalyseerd en
haar positie opnieuw beoordeeld. Op basis van deze
analyse heeft Achmea besloten hoger beroep in te
stellen. Met betrekking tot de procedure maakt Achmea
gebruik van de uitzondering zoals toegestaan in
paragraaf 92 van IAS 37 waarin wordt toegestaan
toelichtingen te beperken waar dit de positie van de
onderneming kan schaden.
.
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2. GESEGMENTEERDE INFORMATIE
Segmenten zijn onderdelen van Achmea die regelmatig
worden geëvalueerd door de Raad van Bestuur met het
oog op het toewijzen van middelen aan en beoordelen
van de prestaties van het segment. Achmea heeft de
volgende segmenten geïdentificeerd:
-

-

-

-

Schade & Inkomen Nederland: omvat
verzekeringscontracten die zijn uitgegeven aan
klanten om risico's te dekken die hoofdzakelijk
betrekking hebben op motorrijtuigen, onroerend
goed, algemene aansprakelijkheid,
beroepsongevallen, inclusief AOV en kort
ziekteverzuim.
Zorg Nederland: dekt basis- en aanvullende
zorgverzekeringen en medische voorzieningen in
Nederland. Het segment Zorg Nederland bestaat uit
twee operationele segmenten die zijn
samengevoegd tot één te rapporteren segment
vanwege hun gelijksoortige economische
kenmerken, dat wil zeggen dezelfde soort
verzekeringsproducten die door deze operationele
segmenten worden verkocht.
Pensioen & Leven Nederland: dekt levens- en
pensioenverzekeringen, inclusief unit-linked
verzekeringen (beleggingsverzekeringen).
Internationale activiteiten: omvat alle activiteiten
buiten Nederland. Het segment Internationaal heeft
activiteiten in Griekenland, Slowakije, Turkije en
Ierland, alsmede een start-up (’greenfield’) samen
met Rabobank in Australië. De internationale
activiteiten bestaan voornamelijk uit
verzekeringsactiviteiten. Verzekeringsactiviteiten
houden verband met het aanbieden van Schade-,
Zorg-, en Levensverzekeringspolissen, inclusief het
aanbieden van beleggingscontracten met geen of te
verwaarlozen verzekeringsrisico. Bovendien maken
geassocieerde deelnemingen waarop het

-

-

management buiten Nederland grote invloed
uitoefent deel uit van dit segment.
Bancaire activiteiten Nederland: de hoofdactiviteiten
bestaan uit het verstrekken van hypothecaire
leningen voor woningen, spaarrekeningen en private
banking. De bancaire activiteiten van Achmea in
Nederland verlopen via Achmea Bank en
Staalbankiers.
Overige activiteiten: omvat zowel vermogens- als
pensioensbeheer (Syntrus Achmea), als een
vergelijkingssite (Independer.nl). Daarnaast vallen
beleggingen die niet gerelateerd zijn aan Schade &
Inkomen Nederland, Zorg Nederland, Pensioen &
Leven Nederland, Internationale activiteiten en
Bancaire activiteiten Nederland en Shared Service
Centers en stafafdelingen, exclusief hun
doorbelasting aan overige segmenten, onder dit
segment.

De segmenten stellen strategisch, commercieel en
financieel beleid op binnen de overkoepelende strategie,
prestatiedoelstellingen en de risicobereidheid die door
de Raad van Bestuur zijn vastgelegd. Alle gerapporteerde
opbrengsten van de segmenten hebben betrekking op
externe klanten.
Rekening houdend met de relatieve omvang en
samenstelling van de bedrijfsactiviteiten van Achmea,
zijn er geen klanten geïdentificeerd die afzonderlijk 10%
of meer bijdragen aan de opbrengsten (Bruto premie,
Bancaire opbrengsten en Provisie- en commissiebaten).
De activiteiten van Achmea vinden hoofdzakelijk in
Nederland plaats.
Met ingang van 2015 gebruikt Achmea het operationeel
resultaat als maatstaf voor winst of verlies van een
segment in plaats van winst vóór belasting. Operationeel
resultaat wordt berekend door winst vóór belasting te

corrigeren voor bepaalde posten. Dit zijn posten binnen
baten en lasten die significant zijn en voortkomen uit
gebeurtenissen of transacties die zich duidelijk
onderscheiden van de normale bedrijfsactiviteiten en
daardoor naar verwachting niet regelmatig zullen
voorkomen. Voorbeelden zijn onder andere
reorganisatiekosten, bijzondere
waardeverminderingsverliezen op goodwill en resultaat
vóór belasting op desinvesteringen, gerelateerd aan
desinvesteringsoperaties. Vergelijkende cijfers zijn
overeenkomstig opgenomen.
Immateriële activa, waaronder distributiekanalen,
worden zoveel mogelijk toegerekend aan de segmenten
die gebruik maken van het betreffende actief. Omdat
een bepaald distributiekanaal vanuit meerdere
segmenten wordt aangestuurd heeft er in 2015 een
herrubricering van Immateriële activa vanuit het
segment ‘Pensioen & Leven Nederland’ met een
boekwaarde van €45 miljoen per 31 december 2015 (31
december 2014: €50 miljoen) en ‘Schade & Inkomen
Nederland’ met een boekwaarde van €1 miljoen (31
december 2014: €1 miljoen) naar segment ‘Overige
activiteiten’ plaatsgevonden, met een post van gelijke
omvang onder de Overige schulden, betrekking hebbend
op onderlinge groepsverhoudingen. Aangezien op dit
distributiekanaal wordt afgeschreven, heeft er tevens
een verschuiving plaatsgevonden van de gerelateerde
afschrijvingskosten opgenomen onder Bedrijfskosten van
het segment ‘Pensioen & Leven Nederland’ van €5
miljoen in 2015 (2014: €5 miljoen) naar segment
‘Overige activiteiten’. Vergelijkende cijfers zijn
overeenkomstig aangepast. Beide aanpassingen hebben
geen impact op het Nettoresultaat, Totaal eigen
vermogen of de inkomsten per aandeel van Achmea.
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De waarderingsgrondslagen van de segmenten zijn
hetzelfde als omschreven onder
1.Waarderingsgrondslagen. Voor transacties tussen de
segmenten wordt uitgegaan van een 'cost-price-plus'
tarief.
De segmentenresultaten zijn de opbrengsten van elk
segment, verminderd met operationele en andere
kosten die zijn toegerekend aan het segment.
De kosten voor Shared Service Centers en corporate
kosten worden aan de segmenten doorberekend op
basis van de geleverde prestaties.
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE POSITIE PER SEGMENT PER 31 DECEMBER 2015
SCHADE &
INKOMEN
NEDERLAND

(€ MILJOEN)

ZORG
NEDERLAND

PENSIOEN &
LEVEN
NEDERLAND

INTERNATIONALE
ACTIVITEITEN

BANCAIRE
ACTIVITEITEN
NEDERLAND

10
54
4
761
33.340
16.182

128
78
57
57
2.902
2.528

1
7

69
92
988
348
146
7.393

10
945
16.636

111
263
2.608

−118
15
−103

Activa
Immateriële activa
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik en bedrijfsmiddelen
Vastgoedbeleggingen
Beleggingen
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Kredietportefeuille bankbedrijf
Latente belastingvorderingen
Overlopende acquisitiekosten
Aandeel herverzekeraars in verzekeringsverplichtingen
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

94
727
38
8.281

13
5.416
497
9.390

45
351
820
259
51.826

Eigen vermogen
Eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen in de vennootschap
Minderheidsbelang
Totaal eigen vermogen

1.982
2
1.984

3.190

3.464

904

841

3.190

3.464

904

841

5.182

30.487
15.963

3.526
264
2.338
22
36

Verplichtingen
Verzekeringsverplichtingen
Verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen
Beleggingscontracten
Pensioenvoorzieningen
Overige voorzieningen
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Leningen en opgenomen gelden
Derivaten
Latente belastingverplichting
Verschuldigde vennootschapsbelasting
Overige schulden
Totaal verplichtingen
Totaal vermogen en verplichtingen

¹

695
66
6.641
20

3
10
3.451

1
806

OVERIGE
ACTIVITEITEN ¹

136
1
315
295
739

ELIMINATIES
TUSSEN DE
SEGMENTEN

−3.004

14.866

6.049
13

12

19
9

8

59
4

36
8

13
842

−1
161
6.297

−9
955
6.200

−4
1.053
48.362

6
297
6.489

8.281

9.390

51.826

7.393

748
−65
−117
−31
−3.217

TOTAAL

970
143
452
1.114
44.875
18.730
14.866
817
137
1.381
7.315
2.117
92.917

10.263
17
10.280

−945

5
85
15.795

1.763
42
15
195
458
2.711

−72
−3.217

44.299
16.240
2.338
891
334
5.995
7.603
1.793
15
192
2.937
82.637

16.636

2.608

−3.217

92.917

1
7.202
7.605
897

−30
268

880
−1.207
−1.873

Binnen het segment Overige activiteiten zijn er intercompany posities met de overige segmenten die negatieve posities tot gevolg kunnen hebben.

De eliminaties tussen de segmenten hebben hoofdzakelijk betrekking op eliminatie van onderlinge financiëringsactiviteiten. De volgende investeringsuitgaven zijn opgenomen in
de segmenten: Pensioen & Leven Nederland €16 miljoen (2014: €2 miljoen), Internationale activiteiten €21 miljoen (2014: €11 miljoen), Schade & Inkomen Nederland €22
miljoen (2014: nihil), Zorg Nederland €4 miljoen (2014: €3 miljoen), Bancaire activiteiten Nederland nihil (2014: nihil) en Overige activiteiten inclusief intercompany correcties
€22 miljoen (2014: €27 miljoen).

Achmea Jaarverslag 2015 35
Achmea Jaarverslag 2015 130

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE POSITIE PER SEGMENT PER 31 DECEMBER 2014
SCHADE &
INKOMEN
NEDERLAND

(€ MILJOEN)

ZORG
NEDERLAND

PENSIOEN &
LEVEN
NEDERLAND

INTERNATIONALE
ACTIVITEITEN

BANCAIRE
ACTIVITEITEN
NEDERLAND

65
51
4
757
34.386
16.306

141
81
59
60
2.926
2.349

1
6

55
90
961
337
204
7.263

16
473
16.973

−58
416
1.949

−188
13
−175

Activa
Immateriële activa ²
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik en bedrijfsmiddelen
Vastgoedbeleggingen
Beleggingen
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Kredietportefeuille bankbedrijf
Latente belastingvorderingen
Overlopende acquisitiekosten
Aandeel herverzekeraars in verzekeringsverplichtingen
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

75
939
36
8.788

9
3.395
693
8.993

49
465
989
12
53.084

Eigen vermogen
Eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen in de vennootschap
Minderheidsbelang
Totaal eigen vermogen

2.134
1
2.135

2.947

3.291

853

767

2.947

3.291

853

767

5.033

30.687
16.731

13

24
11

162
8

3.559
271
2.158
51
49

718
74
6.921
25

6
9
4.881

5
1.245

OVERIGE
ACTIVITEITEN ¹

141
1
326
303
347

ELIMINATIES
TUSSEN DE
SEGMENTEN

−3.569

15.227

Verplichtingen
Verzekeringsverplichtingen
Verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen
Beleggingscontracten
Pensioenvoorzieningen
Overige voorzieningen
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Leningen en opgenomen gelden
Derivaten
Latente belastingverplichting
Verschuldigde vennootschapsbelasting
Overige schulden ²
Totaal verplichtingen

73
18

46
18

17
668

425
6.653

−9
923
6.046

−5
1.525
49.793

8
314
6.410

Totaal vermogen en verplichtingen

8.788

8.993

53.084

7.263

6.112
12

473
−74
−84
−118
−3.845

TOTAAL

1.066
145
472
1.125
47.137
18.680
15.227
528
139
1.436
5.534
1.716
93.205

9.804
14
9.818

−846

10
82
16.206

1.946
32
19
85
−266
2.124

−56
−3.845

44.545
17.014
2.158
989
413
6.306
7.011
1.896
19
89
2.947
83.387

16.973

1.949

−3.845

93.205

4
7.762
7.188
1.160

−20
328

772
−1.456
−2.259

¹

Binnen het segment Overige activiteiten zijn er intercompany posities met de overige segmenten die negatieve posities tot gevolg kunnen hebben.

2

De cijfers in de segmenten Schade & Inkomen Nederland, Pensioen & Leven Nederland en Overige activiteiten zijn aangepast voor de Immateriële activa met een gelijke omvang onder de
Overige schulden, betrekking hebbend op onderlinge groepsverhoudingen.
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER SEGMENT 2015

(€ MILJOEN)
SCHADE &
INKOMEN
NEDERLAND

Baten
Bruto premie
Herverzekeringspremies
Mutatie in voorziening voor niet-verdiende premies (na aftrek van herverzekering)
Netto verdiende premies
Opbrengsten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Beleggingsopbrengsten
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
Opbrengsten uit beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Opbrengsten uit bancaire activiteiten
Provisie- en commissiebaten en opbrengsten uit dienstverleningscontracten
Overige baten
Totale baten (exclusief niet-operationele posten) ¹
Lasten
Schaden, uitkeringen en mutaties verzekeringsverplichtingen na aftrek aandeel herverzekeraars
Winstdeling en kortingen voor polishouders
Mutaties in verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen
Reële waardemutaties en uitkeringen uit hoofde van beleggingscontracten
Bedrijfskosten met betrekking tot verzekeringsactiviteiten
Overige bedrijfskosten
Bancaire lasten
Rente en vergelijkbare lasten
Overige lasten
Totale lasten (exclusief niet-operationele posten) ¹
Operationeel resultaat
Transactieresultaten (fusies en overnames)
Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat
Kostenratio ²
Schaderatio ²
Gecombineerde ratio ²
Afschrijvingskosten
Bijzondere waardeverminderingsverliezen

3.128
−95
60
3.093

ZORG
NEDERLAND

106
108

13.517
96
−145
13.468
−2
35
32

16
9
3.332

84
43
13.660

2.348
20
1

12.773

881
23

573
19

PENSIOEN &
LEVEN
NEDERLAND

INTERNATIONALE
ACTIVITEITEN

2.160
−96
1
2.065
824
803
575

1.123
−207
−16
900
7
86
−5
145

19
4.286

21
10
1.164

BANCAIRE
ACTIVITEITEN
NEDERLAND

OVERIGE
ACTIVITEITEN

−6
7
−1
1
−4

16
−30

571

3.765
625
−760
426

568

277
10
273

713
−5
119
254
9

2
23
3.298

8
13.373

5
60
4.121

34

287

165

34

287

165

52
5
57

28,5%
75,9%
104,4%
17
10

4,3%
94,8%
99,1%
4
4

49
15

22,6%
74,1%
96,7%
14
1

22
1.112

ELIMINATIES
TUSSEN DE
SEGMENTEN

−67
1
1
1
−1
−3
−68

1
−1
−1

128
459

587
−19

320
62
42
424

−58
−6
−3
−68

TOTAAL

19.922
−295
−101
19.526
6
1.000
905
721
572
397
88
23.215

19.600
644
−765
119
2.134
499
401
63
152
22.847

−19

−151
5
−146

368
10
378
−8
386

1

63
2

147
33

¹

Totale baten en Totale lasten worden in de Geconsolideerde winst- en verliesrekening van segmenten exclusief niet-operationele posten gepresenteerd. De bedragen in de bovenstaande
tabel kunnen met de Geconsolideerde winst- en verliesrekening als volgt worden gereconcilieerd: Transactieresultaten (aankopen en verkopen) zijn in de Geconsolideerde winst- en
verliesrekening opgenomen onder Overige baten.

2

De ratio's van het segment Internationale activiteiten hebben zowel betrekking op Schade & Inkomen als op Zorgverzekeringen.
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER SEGMENT 2014

(€ MILJOEN)
SCHADE &
INKOMEN
NEDERLAND

Baten
Bruto premie
Herverzekeringspremies
Mutatie in voorziening voor niet-verdiende premies (na aftrek van herverzekering)
Netto verdiende premies
Opbrengsten uit geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Beleggingsopbrengsten
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
Opbrengsten uit beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Opbrengsten uit bancaire activiteiten
Provisie- en commissiebaten en opbrengsten uit dienstverleningscontracten
Overige baten
Totale baten (exclusief niet-operationele posten) ¹
Lasten
Schaden, uitkeringen en mutaties verzekeringsverplichtingen na aftrek aandeel herverzekeraars
Winstdeling en kortingen voor polishouders
Mutaties in verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen
Reële waardemutaties en uitkeringen uit hoofde van beleggingscontracten
Bedrijfskosten met betrekking tot verzekeringsactiviteiten
Overige bedrijfskosten
Bancaire lasten
Rente en vergelijkbare lasten
Overige lasten
Totale lasten (exclusief niet-operationele posten) ¹
Operationeel resultaat
Bijzonder waardeverminderingsverlies goodwill en immateriële activa
Reorganisatiekosten
Transactieresultaten (fusies en overnames)
Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting
Nettoresultaat
Kostenratio ²
Schaderatio ²
Gecombineerde ratio ²
Afschrijvingskosten
Bijzondere waardeverminderingsverliezen

¹

3.163
−103
29
3.089
132
52
2

ZORG
NEDERLAND

13.257
−33
−299
12.925
−3
48
40

PENSIOEN &
LEVEN
NEDERLAND

INTERNATIONALE
ACTIVITEITEN

2.485
−697
1
1.789
809
3.516
1.814

1.109
−167
12
954
6
104
195
228

18
7.946

26
10
1.523

BANCAIRE
ACTIVITEITEN
NEDERLAND

OVERIGE
ACTIVITEITEN

−12
12

17
−24
655

20
6
3.301

95
45
13.150

2.243
−7
4

12.125

919
17

599
35

6.404
3.399
−2.375
378

3
19
3.198

−51
12.708

2
74
7.882

103

442

64

103

418

29,8%
72,7%
102,5%
20
5

4,6%
93,8%
98,4%
3
3

655

−72

3
290
10
293

−3
−72

971
−1
7
159
285
26

125
553

381
91
40
512

49
1.497

5
683
-28
-5

-219
-78
-199

64

26
-65
-11
-14
−64

−33

−496

67
14

28,4%
73,0%
101,4%
14
66

5
49

72
81

-24

ELIMINATIES
TUSSEN DE
SEGMENTEN

−61
−8
−2
−72

TOTAAL

20.002
−988
−257
18.757
3
1.038
3.779
2.044
658
431
86
26.796

21.743
3.391
−2.364
159
2.181
584
492
88
134
26.408
388
-143
-239
-14
−8
−24
16

181
218

Totale baten en Totale lasten worden in de Geconsolideerde winst- en verliesrekening van segmenten exclusief niet-operationele posten gepresenteerd. De bedragen in de bovenstaande
tabel kunnen met de Geconsolideerde winst- en verliesrekening als volgt worden gereconcilieerd: Transactieresultaten (verkopen) zijn in de Geconsolideerde winst- en verliesrekening
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opgenomen onder Overige lasten. De bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn in de Geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen onder Overige lasten. De
reorganisatievoorziening is in de Geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen onder Overige lasten en Overige bedrijfskosten.
2

De ratio's van het segment Internationale activiteiten hebben zowel betrekking op Schade & Inkomen als op Zorgverzekeringen

VERANTWOORDING VAN SEGMENTEN NAAR GEOGRAFISCH GEBIED, INCLUSIEF AANPASSINGEN BINNEN DE GROEP
NEDERLAND

TURKIJE

GRIEKENLAND

Bruto premie Schade
Bruto premie Zorg
Bruto premie Leven
Totaal bruto premie

3.153
13.490
2.156
18.799

306
25
331

185
84
43
312

Opbrengsten uit bancaire activiteiten
Provisie- en commissiebaten en opbrengsten uit dienstverleningscontracten
Vennootschapsbelasting
Totaal activa
Langlopende activa

572
377
−13
85.613
62.537

4
770
79

20
5
1.345
569

(€ MILJOEN)
IERLAND

SLOWAKIJE

OVERIG

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

6

156
156

34
273
11
318

3.684
13.872
2.366
19.922

3.688
13.605
2.709
20.002

572
397
−8
92.917
65.983

658
431
−24
93.205
68.842

4.909
2.669

−2
244
129

6

−2
36
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3. BELANGEN IN DOCHTERMAATSCHAPPIJEN
Informatie over belangrijkste
dochtermaatschappijen
Onderstaand overzicht toont de belangrijkste
dochtermaatschappijen van Achmea per 31 december

2015. Deze dochtermaatschappijen van de
moedermaatschappij Achmea B.V. zijn geografisch
ingedeeld. Alle dochtermaatschappijen zijn direct dan
wel indirect in volledig eigendom, tenzij anders
aangegeven, en zijn betrokken bij verzekerings- of

herverzekeringsactiviteiten, vermogensbeheer of aan
deze activiteiten gekoppelde diensten. Het stemrecht
van Achmea in deze dochtermaatschappijen is conform
het aandelenbezit. In het land van oprichting of vestiging
vinden tevens in hoofdzaak de bedrijfsactiviteiten plaats.
STATUTAIRE VESTIGING

% DEELNEMING GEHOUDEN DOOR DE GROEP

NEDERLAND

Achmea Bank N.V.
Achmea Interne Diensten N.V.
Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
Achmea Reinsurance Company N.V.
Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Achmea Zorgverzekeringen N.V.

Den Haag

100%

Utrecht

100%

Apeldoorn

100%

Tilburg

100%

Apeldoorn

100%

Zeist

100%

Achmea Services N.V.

Amstelveen

100%

DFZ Tussenholding N.V.

Leeuwarden

100%

Independer.nl N.V.

Hilversum

77,25%

N.V. Hagelunie

Den Haag

100%

Staalbankiers N.V.

Den Haag

100%

Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.

Amsterdam

100%

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.

Amsterdam

100%

Tilburg

100%

Athene

99,89%

Dublin

100%

Istanboel

100%

Union Poist’ovna A.S.

Bratislava

99,97%

Union Zdravotná Poist’ovna A.S.

Bratislava

100%

Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.
GRIEKENLAND

Interamerican Hellenic Life Insurance Company S.A.
IERLAND

Friends First Holdings Ltd.
TURKIJE

Eureko Sigorta A.S.
SLOWAKIJE

De volledige lijst van deelnemingen zoals bedoeld in artikel 2:379 en 414 BW is gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
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Geconsolideerde gestructureerde entiteiten
Achmea Bank N.V. en Staalbankiers N.V. (beide
dochtermaatschappijen van Achmea B.V.) gebruiken
securitisaties als bron van financiering. Bij al deze
securitisatietransacties wijzen Achmea Bank en
Staalbankiers een portefeuille van hypothecaire
vorderingen toe aan een Special-Purpose Vehicle (SPV)
die Notes uitbrengt op de kapitaalmarkten. Met de
opbrengsten van de obligaties kan de SPV de
toegewezen hypothecaire vorderingen financieren en
met de ontvangen rente op de hypothecaire vorderingen
kan de SPV de rente op de obligatie betalen. De namen
van deze SPV's zijn Dutch Mortgage Portfolio Loans IX
B.V. (DMPL IX B.V.), Dutch Mortgage Portfolio Loans X
B.V. (DMPL X B.V.), Dutch Mortgage Portfolio Loans XI
B.V. (DMPL XI B.V.), Dutch Mortgage Portfolio Loans XII
B.V. (DMPL XII B.V.), Securitised Guaranteed Mortgage
Loans II B.V. (SGML II B.V.), Dutch Residential Mortgage
Portfolio I (DRMP I).

Over al deze SPV's heeft Achmea control en deze zijn
daarom geconsolideerd. Voor meer informatie over deze
geconsolideerde gestructureerde entiteiten wordt
verwezen naar Toelichting 12 Kredietportefeuille
bankbedrijf.

dochtermaatschappijen tenminste tot en met 2018
verplicht werkzaam zonder winstoogmerk. Het is deze
dochtermaatschappijen niet toegestaan hun activiteiten
te staken. Ook mogen zij geen winst of dividenden
uitkeren aan hun aandeelhouders.

Belangrijke beperkingen met betrekking tot
dochtermaatschappijen

In Ierland zijn Beleggingen voor rekening en risico van
polishouders ter waarde van €2,3 miljard (31 december
2014: €2,1 miljard) aangemerkt als 'ring-fenced', d.w.z.
financieel afgescheiden.

Voor een aantal van Achmea's dochtermaatschappijen,
voornamelijk verzekerings- en bankmaatschappijen,
gelden beperkingen over de geldmiddelen die zij mogen
uitkeren in de vorm van dividenden in contanten of
anderszins naar hun moedermaatschappijen. Het eigen
vermogen van een aantal dochtermaatschappijen, per
jaareinde 2015 een bedrag van €621 miljoen (31
december 2014: €621 miljoen), was onderworpen aan
wettelijke en in de statuten opgenomen restricties. Op
grond van deze restricties zijn deze

Voor drie zorgverzekeraars in Nederland die indirect
worden gehouden door Achmea B.V. gelden beperkingen
op het overboeken van geldmiddelen voor een bedrag
van €390 miljoen (31 december 2014: €370 miljoen),
omdat bij het verwerven van deze maatschappijen in
2011 een relatieve autonomie van 5 jaar is
overeengekomen.

4. REËLE WAARDE HIËRARCHIE
Activa en verplichtingen gewaardeerd tegen de
reële waarde
Deze toelichting geeft een analyse van activa en
verplichtingen die na eerste opname worden
gewaardeerd tegen reële waarde. Deze activa en
verplichtingen worden ingedeeld in drie categorieën op
basis van het belang van de gebruikte inputs om de reële
waarde te bepalen (reële waarde hiërarchie). De
hiërarchie bestaat uit de volgende categoriën:
-

-

Categorie 1: Genoteerde prijzen (niet-gecorrigeerd)
op actieve markten voor identieke activa of
schulden.
Categorie 2: Waarderingstechnieken op basis van
waarneembare inputs, hetzij direct (d.w.z. als

-

prijzen), hetzij indirect (afgeleid van prijzen). Deze
categorie heeft betrekking op activa en
verplichtingen die worden gewaardeerd op basis
van genoteerde prijzen op actieve markten voor
vergelijkbare activa en verplichtingen, genoteerde
prijzen voor identieke of vergelijkbare activa en
verplichtingen op minder actieve markten of
waarderingstechnieken waar alle belangrijke inputs
direct of indirect waarneembaar zijn vanuit de
marktgegevens.
Categorie 3: Waarderingstechnieken gebaseerd op
belangrijke niet-waarneembare inputs. Deze
categorie omvat alle activa en verplichtingen
waarvoor de waarderingstechniek inputs omvat die
niet zijn gebaseerd op waarneembare gegevens en
waarbij de niet-waarneembare inputs een belangrijk

effect hebben op de waardering van de activa en
verplichtingen, zoals beleggingen in vastgoed,
durfkapitaal en private equity, consumptieve
kredieten en hypothecaire leningen en voorschotten
die deel uitmaken van de Kredietportefeuille
bankbedrijf.
Liquide middelen worden geclassificeerd als categorie 1
wanneer hierop geen restricties van toepassing zijn.
Commercial papers, onderdeel van deposito's bij
kredietinstellingen,worden geclassificeerd als categorie 1
vanwege het feit dat deze worden verhandeld op
geldmarkten. Overige deposito's bij kredietinstellingen
worden over het algemeen geclassificeerd als categorie 2
vanwege het feit dat deze niet worden verhandeld en
hierop restricties van toepassing zijn.
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ACTIVA EN VERPLICHTINGEN GEWAARDEERD TEGEN REËLE WAARDE OP TERUGKERENDE EN
INCIDENTELE BASIS PER 31 DECEMBER 2015

(€ MILJOEN)
TOTAAL

CATEGORIE 1

Activa
Terugkerende reële waardebepaling
Vastgoedbeleggingen
woningen
retail
kantoren
overige
Beleggingen
aandelen en soortgelijke beleggingen
vastrentende beleggingen
derivaten
overige financiële instrumenten
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Vastgoedbeleggingen
woningen
retail
kantoren
overige
aandelen en soortgelijke beleggingen
obligaties en overige vastrentende beleggingen
derivaten
kas en overige financiële beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf
Liquide middelen
Totaal activa gewaardeerd tegen reële waarde op een
terugkerende basis

1.528
27.471
8
76

4.912
3.375
723

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

2015

7
23
12
12

422
315
281
42

429
338
293
54

840
3.601
3.742
91

571
3.777

2.939
34.849
3.750
167

169
90
22
1.114
228
389
7.708
289

2.117
40.210

18.048

Incidentele reële waardebepaling
Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik a)
Totaal activa gewaardeerd tegen reële waarde op een
incidentele basis
Verplichtingen
Beleggingscontracten
Leningen en opgenomen gelden
Derivaten
Totaal verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde op een
terugkerende basis

a)

169
90
22
6.026
3.603
389
8.431
289
2.117

5.697

63.955

452

452

452

452

2.338
13
1.793

2.338
13
1.793

4.144

4.144

In overeenstemming met IAS 16 wordt gebruik gemaakt van het geherwaardeerde bedrag om Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik te waarderen. Terreinen en gebouwen voor
eigen gebruik worden opnieuw geherwaardeerd wanneer de reële waarde ervan materieel verschilt van de boekwaarde.
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ACTIVA EN VERPLICHTINGEN GEWAARDEERD TEGEN REËLE WAARDE OP TERUGKERENDE EN
INCIDENTELE BASIS OP 31 DECEMBER 2014

(€ MILJOEN)
TOTAAL

CATEGORIE 1

Activa
Terugkerende reële waardebepaling
Vastgoedbeleggingen
woningen
retail
kantoren
overige
Beleggingen
aandelen en soortgelijke beleggingen
vastrentende beleggingen
derivaten
overige financiële instrumenten
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Vastgoedbeleggingen
woningen
retail
kantoren
overige
aandelen en soortgelijke beleggingen
obligaties en overige vastrentende beleggingen
derivaten
kas en overige financiële beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf
Liquide middelen
Totaal activa gewaardeerd tegen reële waarde op een
terugkerende basis

1.846
32.533
198

3.088
3.798
622

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

2014

7
29
11
9

411
313
304
41

418
342
315
50

760
1.918
4.024
230

496
1.577

3.102
36.028
4.024
428

153
75
26
3.358
349
7.211
314

1.716
43.801

18.160

Incidentele reële waardebepaling
Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik
Totaal activa gewaardeerd tegen reële waarde op incidentele
basis
Verplichtingen
Beleggingscontracten
Leningen en opgenomen gelden
Derivaten
Totaal schulden gewaardeerd tegen reële waarde op een
terugkerende basis

153
75
26
6.446
3.798
349
7.833
314
1.716

3.456

65.417

472

472

472

472

2.158
19
1.896

2.158
19
1.896

4.073

4.073
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Belangrijkste wijzigingen in de reële waarde
hiërarchie in 2015
Ieder rapportagemoment beoordeelt Achmea de
classificatie van activa en verplichtingen die zijn
gewaardeerd tegen de reële waarde. Voor de bepaling
van de classificatie in de reële waarde hiërarchie is een
belangrijke mate van inschatting vereist, bijvoorbeeld het
belang van (niet-)waarneembare inputs die worden
gebruikt voor het bepalen van de reële waarde of met
betrekking tot de marktactiviteit. Bij inactieve markten is
een beoordeling vereist van de waarderingstechnieken
die worden gebruikt om de reële waarde te bepalen,
evenals van de interpretatie van de categorie van de
(markt)gegevens die wordt gebruikt. De uitkomst van het
classificatieproces kan daardoor verschillen per
verslagperiode. Het beleid van Achmea is om de
categorie binnen de reële waarde hiërarchie iedere
verslagperiode te bepalen en overboekingen naar en van
de categorieën binnen de reële waarde hiërarchie aan
het begin van de verslagperiode in de balans te
verantwoorden. In 2015 is geen wijziging aangebracht in
de categorisering.

Gebruikte waarderingstechnieken en
waarderingsprocessen binnen Achmea voor
categorie 2 en 3 waarderingen.
Afhankelijk van de specifieke activa en verplichtingen
heeft Achmea waarderingsrichtlijnen en -procedures
opgesteld voor het bepalen van de reële waarde. Voor
elk type activa of verplichting wordt hieronder een
samenvatting gegeven van het waarderingsproces, een
beschrijving van de gebruikte techniek en de relevante
inputs.

Vastgoedbeleggingen
Onder vastgoedbeleggingen vallen commercieel
vastgoed en woningen. De reële waarde wordt
gebaseerd op prijzen in een actieve markt, indien nodig
aangepast voor verschillen in aard, locatie of conditie van
het specifieke actief. Al het vastgoed wordt elk kwartaal
getaxeerd. De waarderingen worden uitgevoerd door
externe onafhankelijke erkende taxateurs met relevante
professionele kwalificaties. Alle waarderingen worden
uitgevoerd volgens in de branche gebruikelijke
waarderingsrichtlijnen. De categorie 2
vastgoedbeleggingen binnen Beleggingen voor rekening
en risico van polishouders bevinden zich in Ierland. De
reële waarde van deze vastgoedbeleggingen wordt
doorgaans bepaald aan de hand van de
inkomstenkapitalisatie-methode. Volgens deze methode
wordt de reële waarde van een vastgoed geschat op
basis van het genormaliseerde netto bedrijfsresultaat dat
door het vastgoed wordt gegenereerd, gedeeld door het
kapitalisatiepercentage (het beleggersrendement). Voor
het verschil tussen bruto en netto huuropbrengsten
gelden dezelfde kostencategorieën als bij de Discounted
Cash Flow (DCF)-methode behalve dat bepaalde kosten
niet over een periode worden gemeten, maar worden
opgenomen als tijdgewogen gemiddelde, zoals de
gemiddelde beginkosten bij lease. Op basis van de
inkomstenkapitalisatiemethode worden hogere
huurprijzen (boven hetgeen gebruikelijk is in de markt)
en lagere huurprijzen, voor zover van toepassing,
afzonderlijk verantwoord.
De categorie 3 vastgoedbeleggingen binnen Beleggingen
voor rekening en risico van polishouders bevinden zich in
Nederland. De reële waarde deze vastgoedbeleggingen
wordt in de regel bepaald op basis van DCF projecties
gebaseerd op schattingen van toekomstige kasstromen,
gebruik makend van een disconteringsvoet die de
huidige marktonzekerheden weergeeft van de waarde en
tijdstip van de kasstromen.

Hoewel de vastgoedtransacties in Nederland in 2015 in
volume zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande
jaren, met name op de woningenmarkt, is de markt nog
steeds kwetsbaar en laat beperkte transactie volumes
zien. Transacties van verkocht vastgoed kunnen niet
gemakkelijk worden vergeleken door een gebrek aan
openbaar beschikbare informatie. Hierdoor heeft de
waardering van een vastgoedbelegging een hogere mate
van onzekerheid in vergelijking tot een stabielere en
actievere marktsituatie waar vergelijkbare transacties
worden gebruikt om het waarderingsproces te valideren.
De aannames bij de toepassing van de DCF-methode
worden ondersteund door lease- en andere relevante
overeenkomsten en door externe bewijzen zoals recente
en verwachte algemene economische trends en huidige
huurprijzen in de markt voor vergelijkbare panden in
dezelfde regio en conditie. Reguliere kosten en
verplichtingen met betrekking tot vastgoedbeleggingen
zoals leegstand, huurvrije periodes, onderhoud en
reparatie, evenals eventuele verplichtingen die de
realiseerbaarheid van de inkomsten en opbrengsten bij
verkoop van het vastgoed beperken, zijn meegewogen in
de DCF-methode. Huurverhogingstarieven zijn gebaseerd
op algemene economische trends, waarbij rekening is
gehouden met de specifieke kenmerken van het
vastgoed dat wordt gewaardeerd. Bij de DCF-methode
worden prognoses voor de kasstromen voor ten minste
10 jaar gemaakt. De gebruikte disconteringsvoet is
afhankelijk van zowel het type vastgoed dat wordt
gewaardeerd (d.w.z. commercieel vastgoed en
woningen) als van de specifieke kenmerken van het
vastgoed dat wordt gewaardeerd. Vanwege de
karakteristieken van de inputs voor de
waarderingsmethode en de huidige
marktomstandigheden zoals eerder aangegeven, worden
alle vastgoedbeleggingen in Nederland geclassificeerd als
categorie 3.
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Aandelen en soortgelijke beleggingen
Voor zover beschikbaar maakt Achmea gebruik van
genoteerde marktprijzen op actieve markten om de reële
waarde te bepalen van aandelen en soortgelijke
beleggingen. De reële waarde van beleggingen die
worden gehouden in niet-genoteerde beleggingsfondsen
wordt bepaald door het management waarbij informatie
die door de fondsbeheerders wordt verstrekt, wordt
meegewogen. Indien er geen marktprijzen beschikbaar
zijn, worden interne modellen gebruikt om de reële
waarde te bepalen. De als categorie 2 geclassificeerde
Aandelen en soortgelijke beleggingen zijn hoofdzakelijk
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders, die
voornamelijk bestaan uit beleggingen in unit-linked
fondsen. Beleggingen voor rekening en risico van
polishouders zijn beleggingen die betrekking hebben op
verzekeringscontracten waarbij de polishouder
beleggingsrisico's draagt. Deze beleggingen worden
geclassificeerd als 'Tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de Winst- en
verliesrekening'. De reële waarde van de beleggingen in
unit-linked fondsen is Achmea's aandeel in de Netto
vermogenswaarde van deze fondsen. Deze unit-linked
fondsen beleggen voornamelijk in genoteerde effecten
en daarmee is de netto vermogenswaarde van het fonds
afgeleid van waarneembare input (onder andere
genoteerde prijzen voor deze effecten in actieve
markten). De resterende als categorie 2 geclassificeerde
Aandelen en soortgelijke beleggingen bestaan uit
commodityfondsen (grondstoffenfondsen) en
vastgoedfondsen. De reële waarde van
commodityfondsen, geclassificeerd als 'Tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
Winst- en verliesrekening' vertegenwoordigt een geschat
te ontvangen bedrag van of te betalen bedrag aan een
derde partij bij de afwikkeling van deze instrumenten.
Deze instrumenten worden gewaardeerd door de broker
gebruikmakend van marktprijzen indien beschikbaar. De
reële waarde van vastgoedfondsen, geclassificeerd als
'Beschikbaar voor verkoop', vertegenwoordigt de netto

vermogenswaarde van fondsen die worden beheerd
door Achmea. Achmea beoordeelt de reële waarden en
voert analytische procedures en trendanalyses uit om
ervoor te zorgen dat de reële waarden juist zijn. De als
categorie 3 geclassificeerde aandelen en soortgelijke
beleggingen bestaan uit private equity en alternatieve
beleggingen die hoofdzakelijk zijn geclassificeerd als
beleggingen 'Beschikbaar voor verkoop'. De private
equity-beleggingsportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit
beleggingen met een hoge diversificatie wat betreft
sector, geografische regio en type belegging. De
alternatieve beleggingsportefeuille, geclassificeerd als
'Beschikbaar voor verkoop', bestaat hoofdzakelijk uit
beleggingen met betrekking tot infrastructuur. De reële
waarde van deze portefeuilles wordt bepaald op basis
van de netto vermogenswaarde, zoals gerapporteerd
door de fondsbeheerder of general partner, wat wordt
beschouwd als de beste benadering voor reële waarde
van de belegging. Als er een correctie moet worden
aangebracht in de gerapporteerde netto
vermogenswaarde, komt dit tot uitdrukking in de reële
waarde. Een deel van de private equitybeleggingsportefeuille heeft betrekking op het
durfkapitaal van Achmea en wordt geclassificeerd als
'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'.
De prijsmodellen zijn gebaseerd op modellen die worden
aanbevolen in de International Private Equity and
Venture Capital Valuation Guidelines (IPEVwaarderingsrichtlijnen). Achmea beoordeelt de
waarderingen en voert analytische procedures en
trendanalyses uit om ervoor te zorgen dat de reële
waarden plausibel zijn.

Obligaties en overige vastrentende beleggingen
(inclusief Leningen en hypotheken, Deposito's bij
kredietinstellingen en Kasmiddelen en overige
financiële beleggingen)

contantewaardemethode bepaald op basis van geschatte
toekomstige kasstromen, waarbij rekening wordt
gehouden met actuele rentevoeten die van toepassing
zijn op financiële instrumenten die vergelijkbaar zijn qua
rendement-, kredietkwaliteit- en
looptijdkarakteristieken. De als categorie 2
geclassificeerde Obligaties en overige vastrentende
beleggingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het
obligatiedeel van een converteerbare obligatie. Het
gerelateerde derivatendeel van het instrument wordt
gepresenteerd als onderdeel van derivaten. In het
algemeen is de converteerbare obligatie genoteerd en de
waarde van het instrument is daardoor op de markt
waarneembaar. Voor het aparte obligatiedeel is dit
echter niet het geval. De reële waarde wordt geschat aan
de hand van de waardering van een vergelijkbare
obligatie met dezelfde kenmerken, of wanneer die niet
beschikbaar is, op basis van geschatte toekomstige
kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met
actuele rentevoeten die van toepassing zijn op financiële
instrumenten die vergelijkbaar zijn qua rendement-,
kredietkwaliteit- en looptijdkarakteristieken. De als
categorie 2 geclassificeerde Leningen en hypotheken
bestaan hoofdzakelijk uit investeringskredieten. De reële
waarde van deze investeringskredieten wordt door
middel van een netto contantewaardemethode bepaald
op basis van een intern berekend rendement waarbij
rekening wordt gehouden met actuele rentevoeten die
van toepassing zijn op financiële instrumenten die
vergelijkbaar zijn qua rendement-, kredietkwaliteit- en
looptijdkarakteristieken. De als categorie 3
geclassificeerde Leningen en hypotheken bestaan
hoofdzakelijk uit hypothecaire leningen binnen de
verzekeringsbranche. De reële waarde van deze
hypotheken wordt bepaald aan de hand van
prijsmodellen die zijn gebaseerd op de contant gemaakte
waarde van geschatte toekomstige kasstromen, gebruik
makend van actuele rentevoeten.

In de regel wordt de reële waarde van deze vastrentende
beleggingen door middel van een netto
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De rentevoet is gebaseerd op de tarieven in de
consumentenmarkt aangepast met een totale spread
voor het prijsrisico tijdens de offerte periode. Een deel
van aannames die zijn gebruikt bij het bepalen van de
reële waarde zijn niet-waarneembaar. De uit het
tariefmodel afgeleide reële waarde wordt opnieuw
afgezet tegen marktinformatie die is afgeleid van recente
markttransacties voor vergelijkbare hypotheken (voor
zover beschikbaar) en/of interne prijzen gebruikt bij de
uitgifte van hypothecaire leningen.
De als categorie 2 geclassificeerde Deposito's bij
kredietinstellingen bestaan uit kortetermijndeposito's bij
banken met een vaste looptijd. Deze deposito's zijn niet
verhandelbaar en er zijn restricties vanwege de vaste
looptijd. De reële waarde van deze deposito's is in het
algemeen gelijk aan de nominale waarde waarbij
rekening is gehouden met de tijdswaarde van geld, voor
zover materieel. De als categorie 2 geclassificeerde
Kasmiddelen en overige financiële beleggingen bestaan
voornamelijk uit spaarrekeningen, onderdeel van
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders. De
reële waarde wordt door middel van een netto
contantewaardemethode bepaald op basis van geschatte
toekomstige kasstromen gedurende de rentevaste
periode, waarbij rekening wordt gehouden met actuele
rentevoeten die van toepassing zijn op financiële
instrumenten met een vergelijkbaar rendement-,
kredietkwaliteit- en looptijdkarakteristieken.

Derivaten (activa en verplichtingen)
De als categorie 2 geclassificeerde derivaten bestaan uit
rentederivaten (inclusief swaptions), valutaderivaten en
aandelenderivaten. Wanneer er geen genoteerde
marktprijzen beschikbaar zijn, wordt gebruikgemaakt van
andere waarderingstechnieken zoals
optiewaarderingsmodel of stochastische modellering. De
waardering wordt uitgevoerd door een dataleverancier.
In de waarderingstechnieken worden alle factoren
meegenomen die een typische marktpartij zou afwegen

en worden, voor zover beschikbaar, gebaseerd op
waarneembare marktgegevens. De reële waarde van
rentederivaten (inclusief swaptions), aandelenderivaten
en valutaderivaten vertegenwoordigt een te ontvangen
of een aan een derde partij te betalen geschat bedrag bij
de afwikkeling van deze instrumenten. Deze derivaten
worden gewaardeerd aan de hand van direct
waarneembare prijzen van op de beurs verhandelde
derivaten of externe pricing bureaus of, wanneer die niet
beschikbaar zijn, met behulp van prijsmodellen
gebaseerd op de netto contante waarde van de
geschatte toekomstige kasstromen. De prijsmodellen die
worden gebruikt zijn waarderingsmodellen die standaard
zijn in de branche (zoals het Black-Scholes-model) en
maken gebruik van actuele marktgegevens. De
marktgegevens voor rentederivaten en cross currency
rentederivaten bestaan voornamelijk uit de swap curve
van de gerelateerde renteperiode en valuta, waar nodig
aangepast voor contractuele vergoedingen en marge
(indien onderdeel van de contractuele kasstromen van
het derivaat). In de regel beperkt Achmea het
tegenpartijrisico bij derivatencontracten door waar
mogelijk zekerheden in contracten op te nemen.

Kredietportefeuille bankbedrijf
De als categorie 3 geclassificeerde Kredietportefeuille
bankbedrijf omvat voornamelijk kredieten aan de
particuliere sector, welke worden geclassificeerd als
'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'.
De reële waarde van deze kredieten wordt bepaald aan
de hand van prijsmodellen die zijn gebaseerd op de
contant gemaakte waarde van geschatte toekomstige
kasstromen met behulp van actuele rentevoeten. De
rentevoet is gebaseerd op de tarieven in de
consumentenmarkt, aangepast voor onder andere het
prijsrisico tijdens de offerte periode. Een deel van de
aannames die gebruikt zijn bij het bepalen van de reële
waarde zijn niet waarneembaar. De reële waarde
verkregen door het prijsmodel wordt afgezet tegen

marktinformatie afkomstig van recente markttransacties
voor gelijkwaardige hypotheken (indien beschikbaar) en /
of de interne prijzen gebruikt bij de uitgifte van
hypothecaire leningen.

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik
De reële waarde van Terreinen en gebouwen voor eigen
gebruik is volledig gebaseerd op de waardebepaling door
onafhankelijke gekwalificeerde taxateurs. De waardering
is gebaseerd op waarnemingen in de markt en
verschillende berekeningsmethoden, zoals de
'Discounted Cash Flow'-methode. In lijn met het
economische klimaat en de marktomstandigheden in de
afgelopen jaren is het aantal vastgoedtransacties
gedaald. Voor de waardebepaling wordt daarom meestal
de ‘Discounted Cash Flow’-methode gebruikt. Bij deze
methode wordt de reële waarde bepaald op basis van de
huuropbrengsten van het vastgoed. De taxateurs passen
een marktconforme disconteringsvoet toe, gecorrigeerd
voor de ouderdom, locatie en resterende duur van het
huurcontract. Vanwege het gebrek aan feitelijke
markttransacties die kunnen worden gebruikt om dit
waarderingssproces te valideren, heeft de waarde van
het Vastgoed voor eigen gebruik een hoge mate van
onzekerheid. Voor 100% van de totale reële waarde van
Vastgoed voor eigen gebruik in Nederland werd de
waardebepaling in de loop van 2015 uitgevoerd, waarvan
71% ultimo 2015 (2014: 87,7%).

Beleggingscontracten
De als categorie 2 geclassificeerde beleggingscontracten
bestaan uit aan beleggingen gekoppelde (‘linked) en niet
rechtstreeks aan beleggingen gekoppelde (‘non-linked’)
beleggingscontracten. De reële waarde van de aan
beleggingen gekoppelde beleggingscontracten is de
hoogste reële waarde van de financiële instrumenten die
zijn gekoppeld aan de beleggingscontracten, de
afkoopwaarde (gecorrigeerd voor afkoopboetes) en de
gedisconteerde eindwaarde.
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De reële waarde voor niet-gekoppelde
beleggingscontracten is de hoogste afkoopwaarde
(gecorrigeerd voor afkoopboetes) en gedisconteerde
uitstapwaarde (op basis van een risicovrij
rentepercentage).

wordt bepaald door middel van prijsmodellen gebaseerd
op de waarde van de contractuele toekomstige
kasstromen contant gemaakt door middel van actuele
rentevoeten op basis van de swapcurve inclusief een
credit spread.

Leningen en opgenomen gelden

Mutaties in de reële waarde met betrekking tot
Vastgoedbeleggingen en Aandelen en soortgelijke
beleggingen opgenomen in de Winst- en verliesrekening
worden gepresenteerd als onderdeel van Gerealiseerde
en ongerealiseerde waardeveranderingen; mutaties in de

Als categorie 2 geclassificeerde Leningen en opgenomen
gelden bestaat uit leningen in verband met
waardeoverdrachten. De reële waarde van deze leningen

reële waarde met betrekking tot Kredietportefeuille
bankbedrijf opgenomen in de Winst- en verliesrekening
worden gepresenteerd als onderdeel van Opbrengsten
uit bancaire activiteiten. Mutaties in de reële waarde
opgenomen in Overig totaalresultaat met betrekking tot
Aandelen en soortgelijke beleggingen en Leningen en
hypotheken worden gepresenteerd als onderdeel van de
Mutaties in de herwaarderingsreserve. Mutaties als
gevolg van herrubricering zijn mutaties tussen
Vastgoedbeleggingen en Terreinen en gebouwen voor
eigen gebruik.

Verloopoverzicht van categorie 3 activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde op een regelmatige basis
ACTIVA
Balans per 1 januari
Beleggingen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en verkopen
Mutaties in de reële waarde opgenomen in de Winst- en
verliesrekening
Mutaties in de reële waarde opgenomen in Overig
totaalresultaat
Balans per 31 december

(€ MILJOEN)
VASTGOEDBELEGGINGEN

AANDELEN EN
VERGELIJKBARE
INVESTERINGEN

VASTRENTENDE
BELEGGINGEN

KREDIETPORTFOLIO
BANKBEDRIJF

1.069

TOTAAL 2015

496

1.577

314

3.456

24
−28

70
−81

2.212
−136

−24

2.306
−269

−5

6

1.060

80
571

VASTGOEDBELEGGINGEN

AANDELEN EN
VERGELIJKBARE
INVESTERINGEN

1.202

432

3
−82

48
−50

−39

−9

−1
124
3.777

289

VASTRENTENDE
BELEGGINGEN

KREDIETPORTFOLIO
BANKBEDRIJF

TOTAAL 2014

328

1.962

−20

1.612
−164

6

−42

314

103
−15
3.456

ACTIVA
Balans per 1 januari
Beleggingen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en verkopen
Mutaties in de reële waarde opgenomen in de Winst- en
verliesrekening
Mutaties in de reële waarde opgenomen in Overig
totaalresultaat
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

204
5.697

(€ MILJOEN)

−15
1.069

1.561
−12

75

28

496

1.577
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Belangrijke niet-waarneembare inputs voor als categorie 3 geclassificeerde activa en verplichtingen gewaardeerd tegen de reële waarde

BESCHRIJVING

REËLE WAARDE
PER
31 DECEMBER 2015
IN MILJOENEN

GEBRUIKTE
WAARDERINGSTECHNIEK

NIETWAARNEEMBARE
INPUTS

RANGE (GEWOGEN
GEMIDDELDE)

RELATIE VAN NIET-WAARNEEMBARE INPUTS MET REËLE
WAARDE

Disconteringsvoet

6,5 – 8,8 (7,8)
(%)

Toename leidt tot waardedaling

Disconteringsvoet

4,0 – 11,8
(6,9) (%)

Toename leidt tot waardedaling

Disconteringsvoet

6,5 - 24,0 (8,9)
(%)

Toename leidt tot waardedaling

Disconteringsvoet

6,1 – 10,1
(7,4) (%)

Toename leidt tot waardedaling

N.v.t

N.v.t.

Totale spread

157 - 346 (bp)

Totale spread

121 -328 (bp)

Vastgoedbeleggingen
Woningen

422

Retail

315

Kantoren

281

Overig
Beleggingen

42

Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen

571

Netto
vermogens
waarde

Aandelen en soortgelijke beleggingen

Vastrentende beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf

3.777
289

Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen

N.v.t
Een toename heeft geen direct effect op de
Winst- en verliesrekening of het Eigen vermogen,
maar wordt overgeboekt naar het Fonds voor
toekomstige winstdeling middels een
rechtstreekse vermogensboeking (‘shadow
accounting’).
Een stijging van 10 basispunten leidt tot EUR 0,8
miljoen lagere opbrengsten in de Winst- en
verliesrekening.
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BESCHRIJVING

REËLE WAARDE
PER
31 DECEMBER 2014
IN MILJOENEN

GEBRUIKTE
WAARDERINGSTECHNIEK

NIETWAARNEEMBARE
INPUTS

RANGE (GEWOGEN
GEMIDDELDE)

RELATIE VAN NIET-WAARNEEMBARE INPUTS MET REËLE
WAARDE

Disconteringsvoet

6,2 - 9,3 (7,9)
(%)

Toename leidt tot waardedaling

Disconteringsvoet

4,6 - 9,5 (7,0)
(%)

Toename leidt tot waardedaling

Disconteringsvoet

6,5 - 13,0 (8,7)
(%)

Toename leidt tot waardedaling

Disconteringsvoet

7,0 - 10,3 (8,6)
(%)

Toename leidt tot waardedaling

N.v.t

N.v.t.

Totale spread

183 - 268 (bp)

Totale spread

162 - 310 (bp)

Vastgoedbeleggingen
Woningen

411

Retail

313

Kantoren

304

Overig
Beleggingen

41

Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen

496

Netto
vermogenswa
arde

Aandelen en soortgelijke beleggingen

Vastrentende beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf

Aandelen en soortgelijke beleggingen bestaat
voornamelijk uit beleggingen in private equity, ter
waarde van €571 miljoen (31 december 2014: €497
miljoen). Deze beleggingen hebben een hoge
diversificatie wat betreft sector, geografische regio en

1.577
314

Contant
gemaakte
kasstromen
Contant
gemaakte
kasstromen

type belegging. Omdat voor het grootste deel van deze
investeringen de reële waarde van deze beleggingen
wordt bepaald met behulp van de intrinsieke waarde
zoals gerapporteerd door de fondsbeheerder of de
beherend vennoot, is er geen belangrijke niet-

N.v.t
Een toename heeft geen direct effect op de
Winst- en verliesrekening of het Eigen vermogen,
maar wordt overgeboekt naar het Fonds voor
toekomstige winstdeling middels een
rechtstreekse vermogensboeking (‘shadow
accounting’).
Een stijging van 10 basispunten leidt tot EUR 0,7
miljoen lagere opbrengsten in de Winst- en
verliesrekening.

waarneembare input of combinatie van inputs die kan
worden gebruikt om een gevoeligheidsanalyse uit te
voeren voor deze portefeuille.
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Activa en verplichtingen niet gewaardeerd tegen de reële waarde, waarvan de reële waarde wordt vermeld
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle activa en verplichtingen die niet zijn gewaardeerd tegen de reële waarde, maar waarvan de reële waarde wordt vermeld in de
toelichting.
(€MILJOEN)
BOEKWAARDE PER
31 DECEMBER 2015

Activa
Beleggingen
Deposito's bij herverzekeraars
Overige financiële instrumenten
Kredietportefeuille bankbedrijf
Kredietinstellingen
Leningen
Vorderingen en overlopende activa
Verplichtingen
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Leningen en opgenomen gelden
Deposito's van kredietinstellingen
Bankleningen met zekerheidsstelling
Leningen zonder zekerheidstelling
Achtergestelde leningen
Overig
Overige schulden

REËLE WAARDE PER
31 DECEMBER 2015
GENOTEERDE
PRIJZEN OP
ACTIEVE MARKTEN
VOOR
VERGELIJKBARE
ACTIVA

BELANGRIJKE
OVERIGE
WAARNEEMBARE
INPUTS

BELANGRIJKE NIETWAARNEEMBARE
INPUTS

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

TOTAAL

742

742
2.756

742
2.428

2.756

1.277
13.300
7.315

1.277
132
6.676

5.995

5.732

5.732

2.148
4.058
29
1
2.920

2.148
5.031
567
19
2.920

2.158
4.890
522
20
2.937

973
538
18

13.312
464

1.277
13.444
7.140
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(€MILJOEN)
BOEKWAARDE PER
31 DECEMBER 2014

Activa
Beleggingen
Deposito's bij herverzekeraars
Overige financiële instrumenten
Kredietportefeuille bankbedrijf
Kredietinstellingen
Leningen
Vorderingen en overlopende activa
Verplichtingen
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Leningen en opgenomen gelden
Deposito's van kredietinstellingen
Bankleningen met zekerheidsstelling
Leningen zonder zekerheidstelling
Achtergestelde leningen
Overig
Overige schulden

*

REËLE WAARDE PER
31 DECEMBER 2014
GENOTEERDE
PRIJZEN OP
ACTIEVE MARKTEN
VOOR
VERGELIJKBARE
ACTIVA

BELANGRIJKE
OVERIGE
WAARNEEMBARE
INPUTS

BELANGRIJKE NIETWAARNEEMBARE
INPUTS

CATEGORIE 1

CATEGORIE 2

CATEGORIE 3

TOTAAL

954

954
2.096

1.236
12.176
74

1.288
13.641
5.397

954
2.601

2.096

1.286
13.627
5.534

52
1.465
5.323

6.306

6.327

6.327

101
2.663
3.470
527
231
2.947

101
2.633
2.703
31
246
2.810

101
2.633
3.691
603
246
2.810

988
572

In 2015 heeft, binnen de Toevertrouwde middelen bankbedrijf, een herrubricering plaatsgevonden van categorie 1 naar categorie 2. Om beter inzicht te geven in de ontwikkelingen in deze
post zijn de vergelijkende cijfers overeenkomstig aangepast.

.
Vorderingen worden in het algemeen geclassificeerd als
categorie 2 vanwege het feit dat de aanpassingen op de
reële waarde voor tegenpartijrisico te verwaarlozen is in
vergelijking met de reële waarde van de nominale
kasstromen van deze vorderingen. Overige schulden,
met uitzondering van schuld in contanten, worden
geclassificeerd als categorie 2 vanwege het feit dat er
geen actieve markt is voor deze financiële instrumenten.
Schuld in contanten wordt geclassificeerd als categorie 1.

Gebruikte waarderingstechnieken en
waarderingsprocessen binnen Achmea voor
waarderingen voor categorie 2 en 3.
Afhankelijk van de specifieke activa en verplichtingen
heeft Achmea waarderingsrichtlijnen en -procedures
opgesteld voor het bepalen van de reële waarde. Voor
elk type activa of schuld wordt een samenvatting
gegeven van het waarderingsproces, een beschrijving
van de gebruikte techniek en de relevante inputs.

Beleggingen
De als categorie 2 geclassificeerde Beleggingen bestaan
hoofdzakelijk uit spaarrekeningen gerelateerd aan de
lopende verzekeringspolissen gekoppeld aan
hypotheken. De reële waarde wordt door middel van een
netto contante waarde methode bepaald op basis van
geschatte toekomstige kasstromen tijdens de rentevaste
periode van gekoppelde hypotheken, waarbij rekening
wordt gehouden met actuele rentevoeten die van
toepassing zijn op financiële instrumenten met
vergelijkbare rendement-, kredietkwaliteit- en
looptijdkarakteristieken.

Achmea Jaarverslag 2015 51
Achmea Jaarverslag 2015 146

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

De als categorie 3 geclassificeerde Deposito's bij
herverzekeraars bestaan uit rekeningen waarop premies
en verwachte verliezen worden gestort met betrekking
tot een specifiek risicoverzekeringsprogramma waarover
een afgesproken rentepercentage wordt verdiend. De
niet-waarneembare inputs bestaan onder meer uit
modellen die worden gebruikt voor het bepalen van
geleden, maar nog niet gemelde schade met betrekking
tot het verzekeringscontract en creditspreads waarin
eventueel tegenpartijrisico is meegenomen.

Kredietportefeuille bankbedrijf
De als categorie 3 geclassificeerde Kredietportefeuille
bankbedrijf omvat voornamelijk kredieten en
vorderingen aan de private sector. Deze kredieten
worden geclassificeerd als 'Leningen en vorderingen' en
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
minus geaccumuleerde bijzondere
waardeverminderingsverliezen. De reële waarde van
deze kredieten wordt bepaald aan de hand van
prijsmodellen die zijn gebaseerd op de contant gemaakte
waarde van geschatte toekomstige kasstromen met
behulp van actuele rentevoeten. De rente die is
gebaseerd op de tarieven in de consumenten markt,
aangepast voor spreads voor onder andere de prijsrisico
tijdens de offerte periode. Een deel van aannames
gebruikt bij het bepalen van de reële waarde zijn niet
waarneembaar.

Vorderingen en overlopende activa

Leningen en opgenomen gelden

De als categorie 2 geclassificeerde Vorderingen bestaan
hoofdzakelijk uit bedragen die op korte termijn te
ontvangen zijn in verband met de reguliere
bedrijfsactiviteiten van Achmea. Deze vorderingen
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
minus geaccumuleerde bijzondere
waardeverminderingsverliezen. De reële waarde van
deze vorderingen wordt bepaald op basis van de contant
gemaakte waarde van de verwachte kasstromen, waarbij
rekening wordt gehouden met verwachte
kredietverliezen. Voor vorderingen die naar verwachting
binnen twaalf maanden na balansdatum worden
ontvangen is de boekwaarde een redelijke schatting van
de reële waarde.

Het grootste deel van de totale Leningen en opgenomen
gelden wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd. De
reële waarde van deze leningen wordt bepaald aan de
hand van prijsmodellen die zijn gebaseerd op de contant
gemaakte waarde van geschatte toekomstige
kasstromen. De prijsmodellen zijn gebaseerd op actuele
marktgegevens, zoals de Euro Swap Curve. Naast de
swapcurve zijn er ook niet-waarneembare markt-inputs.
De niet-waarneembare markt-inputs kunnen spreads
bevatten die zijn besloten in de disconteringscurve.

Toevertrouwde middelen bankbedrijf
De reële waarde van de als categorie 2 geclassificeerde
Toevertrouwde middelen bankbedrijf bestaan uit
spaarrekeningen en deposito's. De reële waarde is
gebaseerd op de contant gemaakte actuele waarde van
de verwachte toekomstige kasuitstromen, waarbij
gebruik wordt gemaakt van actuele marktrente.

Overige schulden
De als categorie 2 geclassificeerde Overige schulden
bestaan hoofdzakelijk uit rekeningen die op korte termijn
verschuldigd zijn in verband met de reguliere
bedrijfsactiviteiten van Achmea. Deze overige schulden
worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. De
reële waarde van deze schulden wordt bepaald op basis
van de contant gemaakte waarde van de verwachte
kasstromen. Voor Overige schulden die naar verwachting
binnen twaalf maanden na balansdatum worden
afgewikkeld is de boekwaarde een redelijke schatting van
de reële waarde.

5. ACTIVA EN VERPLICHTINGEN AANGEHOUDEN VOOR VERKOOP EN DESINVESTERINGEN
Liberty Asset Management Limited
Op 1 januari 2015 zijn de aandelen in het kapitaal van
Liberty Asset Management Limited verkocht.

De transactie werd afgerond op dezelfde datum. Liberty
Asset Management Limited is een 100% dochter van
Friends First Holding Limited en werd verantwoord
binnen het segment Internationale activiteiten.

De verkoop leverde een winst op van €4,7 miljoen, welke
is opgenomen onder ‘Overige baten’.
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6. IMMATERIËLE ACTIVA
IMMATERIËLE ACTIVA

Kostprijs
Balans per 1 januari

(€ MILJOEN)

GOODWILL

SOFTWARE

1.327

270

WAARDE VAN
VERWORVEN
VERZEKERINGSMERKNAAM PORTEFEUILLE

133

740

DISTRIBUTIE
NETWERKEN ¹

345

OVERIGE
IMMATERIËLE
ACTIVA

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

2.815

2.878

Overnames
Desinvesteringen
Wijzigingen in de samenstelling van de groep
Intern ontwikkeld
Verkoop, desinvesteringen en ontmanteling
Aankoop en investeringen
Overige mutaties
Mutaties als gevolg van herrubricering
Valutakoersverschillen
Balans per 31 December
Afschrijvingen en bijzonder waardeverminderingsverliezen
Balans per 1 januari

−71
−71

−1

5
−15
23
3
9

−7

−13
1.313

295

133

740

−1
−11
326

555

194

114

677

209

5
−23
23
3
8
−24
2.807

−26
−1
9
2.815

1.749

1.579

Overnames
Desinvesteringen
Wijzigingen in de samenstelling van de groep

−68
-68

Verkoop, desinvesteringen en ontmanteling
Afschrijvingskosten voor het boekjaar
Bijzondere waardeverminderingsverliezen opgenomen in de Winst- en verliesrekening
Mutaties als gevolg van herrubricering
Overige mutaties
Valutakoersverschillen
Balans per 31 December

554

221

123

Boekwaarde per
Per 1 januari
Per 31 december

772
759

76
74

19
10

¹

30
−4

−1

−2
28

9

48

−7
15

1

−10
100

−3
122
143

1

725

−3
214

−3
1.837

−27
3
1.749

63
15

136
112

1.066
970

1.299
1.066

Om consistentie in de presentatie van de Immateriële activa te bewerkstelligen zijn distributie netwerken, met een boekwaarde van €46 miljoen per 31 december 2015 (31 december
2014: €51 miljoen), gereclassificeerd van de categorie ‘Overige Immateriële activa’ naar ‘Distributienetwerken‘. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast. Deze aanpassing
heeft geen impact op het Nettoresultaat, Totaal eigen vermogen of de winst per aandeel van Achmea.
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Met uitzondering van goodwill hebben alle immateriële
activa een beperkte gebruiksduur en worden
overeenkomstig afgeschreven.
Een bedrag van €924 miljoen (31 december 2014: €968
miljoen) van de Immateriële activa zal naar verwachting
over meer dan twaalf maanden na balansdatum worden
gerealiseerd.
De valutakoersverschillen bij goodwill en
distributienetwerken hebben betrekking op Eureko
Sigorta en Garanti Emeklilik.

GOODWILL PER KASSTROOM
GENERERENDE EENHEID
Schade & Inkomen Nederland
Eureko Turkije
Independer

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

617
107
35
759

617
120
35
772

Ongeacht of er aanwijzingen zijn voor een gebeurtenis
die kan leiden tot noodzaak van bijzondere
waardevermindering van een actief, beoordeelt Achmea
ieder jaar de goodwill van bedrijfscombinaties op
bijzondere waardevermindering. Een bijzondere
waardevermindering wordt genomen wanneer de

realiseerbare waarde van een kasstroomgenererende
eenheid lager is dan de boekwaarde van de
kasstroomgenererende eenheid. De realiseerbare
waarde is de hoogste van de reële waarde minus de
verkoopkosten' en de 'bedrijfswaarde'. De aannames
worden op elke balansdatum beoordeeld en waar nodig
aangepast. Naast Eureko Turkije is er goodwill met
betrekking tot de Nederlandse bedrijfsactiviteiten van
Achmea.
Voor de Kasstroomgenererende eenheid Schade
Nederland berekent Achmea de realiseerbare waarde
met behulp van een bedrijfswaardemodel. Tevens wordt
een bedrijfswaardemodel gebruikt om de realiseerbare
waarde te bepalen voor de Kasstroomgenererende
eenheid Eureko Turkije (Schadeactiviteiten).
In het bedrijfswaardemodel worden kasstroomprognoses
voor de eerste drie jaar gebaseerd op budget- en
prognosemodellen die zijn goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van Achmea. Achmea extrapoleert de
kasstromen tot tien jaar. Om de bedrijfsspecifieke
omstandigheden te kunnen weergeven wordt de
prognoseperiode soms verlengd. Achmea gebruikt de
‘Leveraged Cost of Equity’ als de basis voor de
toegepaste disconteringsvoet. Binnen de
waarderingsmethodiek wordt de eindwaarde bepaald

door een eind groeivoet, dat wil zeggen de gemiddelde
groeiratio op de lange termijn, toe te passen op het
eeuwigdurende dividend. Een appraisal value‐methode
wordt gebruikt om de realiseerbare waarde te bepalen
voor de gerelateerde Turkse activiteiten
(Levensactiviteiten) van de Kasstroomgenererende
eenheid Eureko Turkije op basis van de Embedded valueinformatie. Een extrapolatie is gemaakt op basis van
managementverwachtingen. Daarnaast is er een ‘Value
New Business (VNB)’ vermenigvuldigingsfactor bepaald,
gebaseerd op de Turkse marktvooruitzichten.
Achmea gebruikt een Discounted Cash Flow model (DCF)
om de realiseerbare waarde te bepalen voor de
Kasstroomgenererende eenheid Independer.
Kasstroomprognoses voor de eerste vijf jaar worden
gebaseerd op budget- en prognosemodellen die zijn
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Independer.
Na vijf jaar wordt er een berekening gemaakt van de
eindwaarde. Achmea gebruikt de ‘Leveraged Cost of
Capital’ in combinatie met de kosten van vreemd
vermogen als basis voor de gehanteerde
disconteringsvoet. Binnen de DCF-techniek wordt de
eindwaarde bepaald door een eindgroeivoet toe te
passen op de eeuwigdurende vrije kasstroom.
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De meest gevoelige aannames bij het berekenen van de bedrijfswaarde ten behoeve van de jaarlijkse test op de bijzondere waardeverminderingen zijn:

2015

Gemiddelde jaarlijkse premie/omzetgroei
Gemiddelde schaderatio
Gemiddelde kostenratio 1
Vermenigvuldigingsfactor Value of New Business (VNB)
Eindgroeivoet
Disconteringsvoet

2014

Gemiddelde jaarlijkse premie/omzetgroei
Gemiddelde schaderatio
Gemiddelde kostenratio 1
Vermenigvuldigingsfactor Value of New Business (VNB)
Eindgroeivoet
Disconteringsvoet

SCHADE & INKOMEN
NEDERLAND

INDEPENDER

EUREKO TURKIJE
(SCHADE
ACTIVITEITEN)

EUREKO TURKIJE
(LEVENSACTIVITEITEN)

0,5%
70,2%
22,5%
n.v.t.
1,5%
8,1%

4,8%
n.v.t.
63,7%
n.v.t.
2,0%
9,2%

6,8%
65,2%
29,2%
n.v.t.
5,5%
14,2%

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
15,0
n.v.t.
14,0%

SCHADE & INKOMEN
NEDERLAND

INDEPENDER

EUREKO TURKIJE
(SCHADE
ACTIVITEITEN)

EUREKO TURKIJE
(LEVENSACTIVITEITEN)

1,4%
69,9%
25,4%
n.v.t.
2,0%
7,7%

8,4%
n.v.t.
62,5%
n.v.t.
2,0%
9,8%

8,2%
64,4%
26,9%
n.v.t.
4,6%
12,9%

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
15,0
n.v.t.
14,0%

n.v.t.: niet van toepassing
1

Gemiddelde kostenratio heeft betrekking op kosten gerelateerd aan personeel, IT, huisvesting en acquisitie.

Waar mogelijk worden de aannames gekalibreerd op
basis van externe bronnen. De disconteringsvoeten zijn
gebruikelijk in de branche en zijn gebaseerd op het
zogenaamde CAPM-model (Capital Asset Pricing Model).
Deze methode is gebaseerd op een landspecifieke
risicovrije rentevoet vermeerderd met een risicopremie.
De risicopremie is gebaseerd op de marktrisicopremie
(rendementseis op eigen vermogen boven de risicovrije
rentevoet) vermenigvuldigd met de bèta die het
specifieke risicoprofiel vertegenwoordigt van de
kasstroomgenererende eenheid. De eindgroeivoet, dat
wil zeggen de gemiddelde groeiratio op de lange termijn,
is op een bruto basis (niet gecorrigeerd voor inflatie) en
geeft ofwel verwachte branchegemiddelden weer of
verwachtingen van het management). Achmea heeft een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op haar kernaannames
om de bedrijfswaarde te berekenen.

Het surplus, dat wil zeggen het positieve verschil tussen
de bedrijfswaarde en de boekwaarde, bedraagt voor
Schade & Inkomen Nederland €1.197 miljoen (2014:
€1.308 miljoen). De realiseerbare waarde voor de
Kasstroomgenererende eenheid Schade Nederland is
gevoelig voor negatieve afwijkingen binnen belangrijke
aannames (aannames met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, disconteringsvoet en eindgroeivoet).
Een daling van de gemiddelde jaarlijkse premiegroei van
0,5% zou leiden tot een €116 miljoen lager surplus. Een
stijging van de gemiddelde schaderatio met 0,5% zou
leiden tot een €216 miljoen lager surplus. Een stijging
van de gemiddelde kostenratio van 0,5% zou leiden tot
een €221 miljoen lager surplus. Een stijging van de
disconteringsvoet met 50 basispunten zou leiden tot een
€350 miljoen lager surplus. Een 0,5% lagere
eindgroeivoet zou leiden tot een €195 miljoen lager
surplus.

Het surplus, dat wil zeggen het positieve verschil tussen
de bedrijfswaarde en de boekwaarde, bedraagt voor
Eureko Turkije (inclusief gerelateerde Turkse activiteiten)
€148 miljoen (2014: €207 miljoen). De realiseerbare
waarde voor Eureko Turkije (Schadeactiviteiten) is
gevoelig voor negatieve afwijkingen binnen belangrijke
aannames (aannames met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, disconteringsvoet en eindgroeivoet).
Een daling van de gemiddelde jaarlijkse premiegroei van
0,5% zou leiden tot een €49 miljoen lager surplus. Een
stijging van de gemiddelde schaderatio van 0,5% zou
leiden tot een €16 miljoen lager surplus. Een stijging van
gemiddelde kostenratio van 0,5% zou leiden tot een €16
miljoen lager surplus. Een stijging van de
disconteringsvoet met 50 basispunten zou leiden tot een
€26 miljoen lager surplus. Een 0,5% lagere eindgroeivoet
zou leiden tot een €5 miljoen lager surplus.
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De realiseerbare waarde voor Eureko Turkije
(Levensverzekeringsactiviteiten) is bovendien gevoelig
voor veranderingen in de VNB-vermenigvuldigingsfactor.
Een daling van de VNB-vermenigvuldigingsfactor met 5
zou leiden tot een €41 miljoen lager surplus voor de
Kasstroomgenererende eenheid Eureko Turkije (inclusief
gerelateerde Turkse activiteiten).

Het surplus, dat wil zeggen het positieve verschil tussen
de bedrijfswaarde en de boekwaarde, bedraagt voor
Independer €262 miljoen (2014: €224 miljoen). De
realiseerbare waarde is gevoelig voor negatieve
afwijkingen binnen belangrijke aannames (aannames
met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten,
disconteringsvoet en eindgroeivoet). Een daling van de
jaarlijks gemiddelde omzetgroei van 0,5% zou leiden tot
een €14 miljoen lager surplus. Een stijging van de

gemiddelde kostenratio (kosten ten opzichte van de
omzet) van 0,5% zou leiden tot een €4 miljoen lager
surplus. Een stijging van de disconteringsvoet met 50
basispunten zou leiden tot een €27 miljoen lager surplus.
Een 0,5% lagere eindgroeivoet zou leiden tot een €22
miljoen lager surplus.
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7.

GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN EN JOINT VENTURES
(€ MILJOEN)

NAAM VAN DE MAATSCHAPPIJ

Garanti Emeklilik ve Hayat A.S.
Sprint Invest B.V.
Overig

Alhoewel Achmea minder dan 20% van de aandelen
houdt van Garanti Emeklilik ve Hayat A.S., oefent
Achmea invloed van betekenis uit dankzij haar
strategische belang, nauwe samenwerking met Eureko
Sigorta en het contractuele recht om een lid voor de
Raad van Bestuur aan te wijzen.
De boekwaarde van de geassocieerde deelnemingen en
joint ventures wordt vastgesteld op basis van de (IFRS-)
jaarrekening van hetzelfde boekjaar van die entiteiten
voor zover beschikbaar.
Indien die niet beschikbaar is, baseert Achmea de
boekwaarde op voorlopige, niet-gecontroleerde cijfers,
afkomstig van de geassocieerde deelneming of joint
venture. Achmea heeft vastgesteld dat er in het verleden
geen materiële verschillen waren tussen die voorlopige,
niet-gecontroleerde cijfers en de (IFRS-)jaarrekening van
de betreffende geassocieerde deelneming of joint
venture.

LAND

Turkije
Nederland

BESCHRIJVING VAN
BEDRIJFSACTIVITEITEN

Levensverzekeringen
Investeringsentiteit

DATUM VAN
OVERNAME

Balans per 1 januari
Overnames
Desinvesteringen
Wijzigingen in de samenstelling
van de groep
Jaarresultaten
Herwaarderingen
Valutakoersverschillen
Balans per 31 december

15,00%

49

77

81

1996

50,00%

54

54
12
143

51
13
145

(€ MILJOEN)
TOTAL
2015

TOTAL
2014

145

152
−6

6
2
−10
143

BOEKWAARDE PER BOEKWAARDE PER
31 DECEMBER 2015 31 DECEMBER 2014

2007

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures bestaan
vanwege hun aard voornamelijk uit activa die na meer
dan twaalf maanden kunnen worden gerealiseerd.

MUTATIES IN
GEASSOCIEERDE
DEELNEMINGEN EN JOINT
VENTURES

NETTO
% EIGENDOM 2015 VERMOGENSWAARDE

−6
3
−7
3
145

De verkorte jaarrekeningen van Garanti Emeklilik ve
Hayat A.S. en Sprint Invest B.V. zijn in de tabel op de
volgende pagina opgenomen. Dit zijn de enige
geassocieerde deelnemingen en joint ventures van
Achmea per 31 december 2015 die, naar het oordeel van
het management, materieel zijn.
Aangezien de jaarrekening over 2015 van de hiervoor
genoemde deelnemingen nog niet gepubliceerd zijn, zijn
de waarden gebaseerd op de gepubliceerde financiële
jaarrekening over het boekjaar 2014 en berekend in
overeenstemming met de waarderingsgrondslagen van
Garanti Emeklilik ve Hayat A.S. en Sprint Invest B.V. De
bedragen zijn omgerekend naar euro's tegen de
wisselkoers op de balansdatum. Totale omzet en Totale
winst zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers voor
het boekjaar.

Achmea Jaarverslag 2015 57
Achmea Jaarverslag 2015 152

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

(€ MILJOEN)
GARANTI EMEKLILIK
VE HAYAT A.S.

Vlottende activa
Vaste activa
Totale activa
Vlottende passiva
Langlopende verplichtingen
Totaal verplichtingen
Totaal eigen vermogen
Aanpassingen op basis van de equity-methode ¹
Boekwaarde

SPRINT INVEST B.V.

TOTAAL 2014

GARANTI EMEKLILIK
VE HAYAT A.S. ²

SPRINT INVEST B.V.

TOTAAL 2013

4
95
99

2.596
107
2.703
2.253
41
2.294
409
−277
132

1.798
9
1.807
1.452
28
1.480
327
−253
74

4
111
115

115
−57
58

1.802
120
1.922
1.452
28
1.480
442
−310
132

182
76
60

182
76
60

219
59
47

2
2
2

221
61
49

60

60

47

2

49

2.592
12
2.604
2.253
41
2.294
310
−229
81

Omzet
Winst voor belasting uit voortgezette activiteiten
Nettowinst uit voortgezette activiteiten
Nettowinst uit gestaakte activiteiten
Overig totaalresultaat
Totaalresultaat

¹

Inclusief aanpassing als gevolg van omrekening naar Achmea’s deelnemingspercentage

²

Winst voor belasting uit voortgezette activiteiten aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

Onderstaand een samenvatting van de financiële
informatie van alle geassocieerde deelnemingen van
Achmea per 31 december 2014 die, naar het oordeel van
het management, niet materieel zijn. De opgenomen
bedragen betreffen Achmea’s aandeel in deze posten.

Onderstaand een samenvatting van de financiële
informatie van alle joint ventures van Achmea per 31
december 2014 die, naar het oordeel van het
management, niet materieel zijn. De opgenomen
bedragen betreffen Achmea’s aandeel in deze posten.

(€ MILJOEN)
TOTAAL 2014

Nettowinst uit voortgezette
activiteiten
Nettowinst uit gestaakte
activiteiten
Overige resultaten
Totaalresultaat

−2

−2

99
−48
51

(€ MILJOEN)

TOTAAL 2013

TOTAAL 2014

TOTAAL 2013

Nettowinst uit voortgezette
activiteiten
Nettowinst uit gestaakte
activiteiten
Overige resultaten
Totaalresultaat
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8. TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR EIGEN GEBRUIK EN BEDRIJFSMIDDELEN
(€ MILJOEN)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik
In ontwikkeling
In gebruik
Bedrijfsmiddelen
Software
Hardware
Kantoormeubilair
Overige
Balans per 31 december

*

2015

2014*

298
4
294
154
13
10
32
99
452

295
4
291
177
27
11
39
100
472

In 2015 heeft een herrubricering plaatsgevonden, waardoor verbouwingen aan gehuurde panden in eigen gebruik niet
langer worden gepresenteerd als onderdeel van de Terreinen en gebouwen in eigen gebruik maar als onderdeel van
Bedrijfsmiddelen. Om beter inzicht te geven in de ontwikkelingen in deze post zijn de vergelijkende cijfers
overeenkomstig aangepast. Deze aanpassing heeft geen impact op het nettoresultaat, het totaal eigen vermogen of
winst per aandeel van Achmea.

De boekwaarde van Terreinen en gebouwen voor
eigen gebruik is het geherwaardeerde bedrag, zijnde
de reële waarde op de datum van herwaardering
verminderd met eventuele cumulatieve
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Voor de gebruikte waarderingstechnieken en het
waarderingsproces van Terreinen en gebouwen voor

eigen gebruik wordt verwezen naar Toelichting 4
'Activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële
waarde'.

Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen
gebruik bestaan vanwege hun aard voornamelijk uit
activa die na meer dan twaalf maanden worden
gerealiseerd.

Bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen
kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijving en
bijzondere waardeverminderingen.
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TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR EIGEN GEBRUIK EN BEDRIJFSMIDDELEN
Reële waarde op de datum van laatste herwaardering/kostprijs
Balans per 1 januari

(€ MILJOEN)
TERREINEN EN
GEBOUWEN VOOR
EIGEN GEBRUIK

BEDRIJFSMIDDELEN

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014*

319

509

828

898

Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Aankopen en verwervingen

-5
-5
18

Verkoop, desinvestering en ontmanteling
Ongerealiseerde waardeveranderingen opgenomen in eigen vermogen
Ongerealiseerde waardeveranderingen opgenomen in resultaat
Afschrijving geëlimineerd tegen de bruto boekwaarde vanwege herwaardering
Valutakoersverschillen

37

55

60

-69

-69

-131

13

13

-7

-7

2

-14

-14

-14

-2

-1

-3

4

5

9

10

331

481

812

-7
828

24

332

356

375

Overboeking naar en van vastgoedbeleggingen
Mutaties als gevolg van herrubricering
Overige mutaties
Balans per 31 december
Afschrijving en bijzondere waardeverminderingsverliezen
Balans per 1 januari

15

Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep

-4
-4

Verkoop, desinvestering en ontmanteling
Afschrijvingskosten voor de verslagperiode

18

Afschrijving geëlimineerd tegen de bruto boekwaarde vanwege herwaardering

-14

Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

5
33

295
298

Boekwaarde
Per 1 januari
Per 31 december

*

-55

-55

48

66

-83
83

-14

-14

2
327

7
360

-1
356

177
154

472
452

523
472

In 2015 heeft een herrubricering plaatsgevonden, waardoor verbouwingen aan gehuurde panden in eigen gebruik niet langer worden gepresenteerd als onderdeel van Terreinen en
gebouwen in eigen gebruik maar als onderdeel van Bedrijfsmiddelen. Tevens zijn de cumulatieve afschrijvingen op geherwaardeerde activa in mindering gebracht op basis van de reële
waarde op de datum van de laatste herwaardering. Ten slotte zijn voor bepaalde bedrijfsmiddelen de kostprijs en cumulatieve afschrijvingen afzonderlijk gepresenteerd. Om beter inzicht
te geven in de ontwikkelingen in deze post zijn de vergelijkende cijfers overeenkomstig aangepast. Deze aanpassing heeft geen impact op nettoresultaat, totaal eigen vermogen of winst
per aandeel van Achmea.
Achmea Jaarverslag
Jaarverslag 2015
2015 60
155
Achmea

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

Een deel van de post Terreinen en gebouwen voor eigen
gebruik wordt gefinancierd met interne leningen tussen
de verzekeringsentiteiten en andere entiteiten binnen de
Groep. Deze leningen worden in deze geconsolideerde
jaarrekening volledig geëlimineerd. Voor deze interne
leningen werd vastgoed als onderpand gegeven.

Overige bedrijfsmiddelen betreffen activa met
betrekking tot operationele lease-activiteiten door
WagenPlan B.V. ter waarde van €65 miljoen (31
december 2014: €73 miljoen).

(€ MILJOEN)

Als Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik zouden
worden verantwoord op basis van de historische
kostprijs zouden de volgende bedragen zijn opgenomen:

Kostprijs
Cumulatieve afschrijving en
bijzondere
waardeverminderingsverliezen
Netto boekwaarde op basis van
het 'kostprijsmodel'

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

530

522

230

209

300

313

9. VASTGOEDBELEGGINGEN
(€ MILJOEN)

Balans per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Reële waardeveranderingen opgenomen in de Winst- en verliesrekening
Opgebouwde rente
Mutaties als gevolg van herrubricering
Overboeking van terreinen en gebouwen voor eigen gebruik
Balans per 31 december

2015

2014

1.125

1.200

36
−41
−4

3
−31
−32

Voor de gebruikte waarderingstechnieken en het
waarderingsproces van vastgoedbeleggingen wordt
verwezen naar Toelichting 4 'Reële waarde hiërarchie'.

−2
1.114

−15
1.125
(€ MILJOEN)

Woningen
Retail
Kantoren
Overige
Totaal per 31 december

2015

2014

429
338
293
54
1.114

418
342
315
50
1.125
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10. BELEGGINGEN
BELEGGINGEN GECLASSIFICEERD NAAR SOORT

(€ MILJOEN)

BESCHIKBAAR VOOR
VERKOOP

Aandelen en soortgelijke beleggingen
Vastrentende beleggingen *
Derivaten
Overige beleggingen

2.614
30.312

TEGEN REËLE
WAARDE MET
VERWERKING VAN
WAARDEVERANDERINGEN
IN DE WINST- EN
VERLIESREKENING

142
33.068

325
4.537
3.750
25
8.637

BESCHIKBAAR VOOR
VERKOOP

TEGEN REËLE
WAARDE MET
VERWERKING VAN
WAARDEVERANDERINGEN
IN DE WINST- EN
VERLIESREKENING

LENINGEN EN
VORDERINGEN

742
2.428
3.170

31 DECEMBER
2015

2.939
35.591
3.750
2.595
44.875
(€ MILJOEN)

Aandelen en soortgelijke beleggingen
Vastrentende beleggingen *
Derivaten
Overige beleggingen

*

2.658
31.092
227
33.977

444
4.936
4.024
201
9.605

LENINGEN EN
VORDERINGEN

954
2.601
3.555

31 DECEMBER
2014

3.102
36.982
4.024
3.029
47.137

Met uitzondering van spaarrekeningen gekoppeld aan levensverzekeringscontracten waarvoor de renteopbrengsten zijn gebaseerd op de rente die de polishouder betaalt over zijn
hypotheeklening. Deze worden gepresenteerd als onderdeel van Overige beleggingen.

Beleggingen die werden aangewezen als 'Tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
Winst- en verliesrekening' per 31 december 2015
bedroegen €4.887 miljoen (31 december 2014: €5.581
miljoen). Derivaten worden voor hedging-doeleinden
gebruikt. Achmea houdt geen financiële instrumenten
aan voor handelsdoeleinden.

Op basis van de contractuele looptijd zal naar
verwachting na twaalf maanden na balansdatum een
bedrag van €33.797 miljoen (2014: €35.825 miljoen) aan
vastrentende beleggingen en overige financiële
beleggingen worden gerealiseerd. Voor alle activa zonder
contractuele vervaldatum wordt verondersteld dat deze

naar verwachting na twaalf maanden na balansdatum
zullen worden gerealiseerd.
De boekwaarde van geleende effecten per 31 december
2015 bedroeg nihil (31 december 2014: nihil).
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BELEGGINGEN GEWAARDEERD OP REËLE WAARDE

(€ MILJOEN)

AANDELEN EN
SOORTGELIJKE
BELEGGINGEN

VASTRENTENDE
BELEGGINGEN

DERIVATEN

OVERIGE
BELEGGINGEN

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

3.102

36.028

2.128

428

41.686

38.556

Balans per 1 januari
Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Beleggingen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en verkopen
Mutaties in de reële waarde
Valutakoersverschillen
Te ontvangen rente
Effect van wijziging in benchmarktarief
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december
Bestaand uit
Activa
Verplichtingen

−47
−47
962
−1.179
−14
117

26.538
−27.317
−520
159
−89

−49
2.939

50
34.849

2.939

34.849

378
−70
−483

1.007
−1.273
3
2

2
2
1.957

167

3.750
1.793

167

28.885
−29.839
−1.014
278
−87
2
1
39.912

27.832
−29.712
4.883
326
−20
4
−136
41.686

41.705
1.793

43.582
1.896

Herrubricering van €49 miljoen tussen Aandelen en soortgelijke beleggingen en Vastrentende beleggingen betreft het
toepassen van look through van beleggingspools.

AANDELEN EN SOORTGELIJKE BELEGGINGEN
Genoteerde gewone aandelen
Alternatieve beleggingen
Vastgoedfondsen
Vastrentendewaarde fondsen
Overige

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

1.077
1.086
265
359
152
2.939

1.143
1.123
277
333
226
3.102

Alternatieve beleggingen omvatten €214 miljoen beleggingen in commodityfondsen (31 december 2014: €366
miljoen), €319 miljoen beleggingen in private equity (31 december 2014: €270 miljoen) en €314 miljoen beleggingen
in hedgefondsen (31 december 2014: €269 miljoen).
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VASTRENTENDE
BELEGGINGEN
Obligaties
Staatsobligaties en door de
overheid gegarandeerde
obligaties
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk
Finland
Ierland
België
Door de overheid
gegarandeerde obligaties
Europese overheidsinstellingen
Overig
Gesecuritiseerde obligaties
'Asset backed'
'Covered'
Bedrijfsobligaties
Converteerbare obligaties
Leningen en hypotheken
Investeringskredieten
Leningen en hypotheken aan
polishouders
Overige leningen en hypotheken
Deposito's bij kredietinstellingen
Deposito's bij de Europese Unie
Overig
Totaal

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

8.930
2.842
1.465
523
417
412
369

10.825
3.138
1.417
528
394
618
507

1.690
494
1.280

1.839
652
714

1.551
1.172
7.990
287

1.379
1.893
8.966
268

1.052

593

19
3.777

19
1.595

390
189
34.849

533
150
36.028

Staatsobligaties en door de overheid gegarandeerde
obligaties omvatten obligaties die door supranationale
en (lokale) overheden worden uitgegeven evenals
overheidsobligaties die in andere valuta dan de nationale
valuta worden genoteerd. Daarnaast gaat het om
entiteiten in eigendom van of gesubsidieerd door de
overheid of de uitgifte van door de overheid
gegarandeerde (bedrijfs)obligaties.
Bedrijfsobligaties zijn obligaties met een hoge
kredietwaardigheid (investment grade), die relatief veilig
zijn en een hoge rating hebben. Onder bedrijfsobligaties
vallen daarnaast obligaties met een hoog rendement die
een lagere rating hebben dan investment grade. Deze
bedrijfsobligaties worden niet gegarandeerd door de
overheid.
Deposito's bij kredietinstellingen waarvoor beperkingen
gelden vertegenwoordigen per 31 december 2015 een
waarde van €51 miljoen (31 december 2014: €36
miljoen). Deze beperkingen zijn ingesteld om
polishouders zekerheid te bieden over het nakomen van
onze verplichtingen aan hen in het geval dat Achmea
haar bedrijfsactiviteiten om enige reden moet staken.
Voor meer informatie over het beleid van Achmea met
betrekking tot risicobeheer wordt verwezen naar
Toelichting 49 Risicomanagement.

Achmea Jaarverslag 2015 64
Achmea Jaarverslag 2015

159

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

GESECURITISEERDE OBLIGATIES – ASSET BACKED
Achmea’s belangen in niet-geconsolideerde
gestructureerde entiteiten zoals obligaties met als
onderpand hypotheken, onderpand van vordering inzake
autoleasing en overige onderpanden van activa worden
opgenomen onder Beleggingen - gesecuritiseerde

obligaties asset backed. De samenstelling van de
portefeuilles van de belangen in gestructureerde
entiteiten van Achmea is, bekeken vanuit de individuele
waarde per entiteit, zeer divers. Voor het grootste deel
belegt Achmea in effecten met een senior rating, op
onderpand van activa, waardoor zij potentiële
kredietverliezen beperkt. Voor de belangrijkste
gestructureerde entiteiten toont onderstaande tabel de

BELEGGINGEN IN NIET-GECONSOLIDEERDE GESTRUCTUREERDE ENTITEITEN

Effecten op onderpand van hypotheek

maximale blootstelling aan verlies voor Achmea per 31
december 2015, wat gelijk is aan de boekwaarde van de
effecten per die datum. Bovendien toont de tabel een
vergelijking van Achmea's belang met het totaalbedrag
aan uitgegeven Notes (effecten) door de gestructureerde
entiteit. Het getoonde bedrag Totaalwaarde van
uitgegeven effecten op uitgiftedatum is gebaseerd op de
omvang van de transactie bij uitgifte van de effecten.

(€ MILJOEN)

MAXIMALE
BLOOTSTELLING AAN
VERLIES

TOTAAL
WAARDE VAN
UITGEGEVEN
EFFECTEN OP
UITGIFTEDATUM

1.144

109.133
446

Effecten op onderpand van vorderingen inzake autoleasing
Effecten op onderpand van toekomstige pensioenen
Overige effecten
Boekwaarde van belang in gestructureerde entiteit per 31 december 2015

407

4.598

1.551

114.177

Achmea heeft geen financiële of andere steun gegeven aan niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten. Achmea is
ook niet voornemens om financiële of andere steun te geven aan niet-geconsolideerde gestructureerde entiteiten, waarin
Achmea een belang heeft of een belang had.
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DAY 1 GAINS / LOSSES
Bij de eerste opname, wijkt de aankoopprijs van
bepaalde aangekochte financiële instrumenten af van de
berekende reële waarde voor activa gewaardeerd met
gebruikmaking van significante niet observeerbare data

(categorie 3). Deze initiële winst of verlies (day 1 gains /
losses) wordt afzonderlijk verantwoord als onderdeel van
leningen en hypotheken en afgeschreven als onderdeel
van de beleggingsopbrengsten in de Winst- en
verliesrekening over de verwachte looptijd van deze

DAY 1 GAINS / LOSSES

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

Balans per 1 januari
Geactiveerde day 1 gains / losses
Amortisatie
Balans per 31 december

leningen en hypotheken door middel van de effectieve
rente methode.

31 DECEMBER
2014

-18
3

-18

2
-13

-18
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DERIVATEN

(€ MILJOEN)
ACTIVA

VERPLICHTINGEN 31 DECEMBER 2015

Rentederivaten
Valutaderivaten
Aandelenderivaten
Overige derivaten

3.545
149
49
7
3.750

20
1.793

1.841
80
49
−13
1.957

ACTIVA

VERPLICHTINGEN

31 DECEMBER 2014

Rentederivaten
Valutaderivaten
Aandelenderivaten
Overige derivaten

3.872
92
54
6
4.024

1.774
109

2.098
−17
54
−7
2.128

Per 31 december 2015 wordt €3.422 miljoen (31
december 2014: €3.613 miljoen) van de derivaten
(activa) gedekt door onderpand. De reële waarde van het
aangehouden onderpand bedraagt €2.700 miljoen (31
december 2014: €2.905 miljoen) en bestaat voornamelijk
uit liquide activa als staatsobligaties en liquide middelen.
Tevens zijn zekerheden verstrekt voor derivaten
(verplichtingen) met een reële waarde van €854 miljoen
(31 december 2014: €703 miljoen).

1.704
69

13
1.896

De reële waarde van de verstrekte zekerheden per 31
december 2015 bedroeg €3 miljoen (31 december 2014:
€55 miljoen), voornamelijk bestaande uit
staatsobligaties. De activa die als onderpand gelden
worden opgenomen onder Beleggingen, vastrentende
beleggingen. Afspraken over onder andere de
voorwaarden voor het deponeren c.q. ontvangen van
onderpand worden bilateraal gemaakt tussen de
betreffende Achmea entiteit en de tegenpartij.

ANALYSE OP BASIS VAN VERWACHTE TIJD TOT VERVALDATUM VAN NIET-GEDISCONTEERDE
KASSTROMEN VAN DERIVATEN (VERPLICHTINGEN)
2015

Rentederivaten *
Valutaderivaten
Aandelenderivaten
Overige derivaten
Balans per 31 december
2014

Rentederivaten *
Valutaderivaten
Aandelenderivaten
Overige derivaten
Balans per 31 december

*

Deze afspraken worden vastgelegd in een ISDA Credit
Support Annex. Hierin is tevens vastgelegd onder welke
omstandigheden – de zogenoemde ‘default events’ – de
tegenpartij het gestorte onderpand kan aanwenden voor
het beperken van eventuele verliezen.

(€ MILJOEN)

BINNEN 1 JAAR

1-3 JAAR

3-5 JAAR

OVER 5 JAAR

TOTAAL

104
69

253

297

1.181

1.835
69

19
192

1
254

297

1.181

20
1.924

BINNEN 1 JAAR

1-3 JAAR

3-5 JAAR

OVER 5 JAAR

TOTAAL

267
109

327

309

781

1.684
109

8
384

2
329

2
311

1
782

13
1.806

In de niet-gedisconteerde contractuele kasstromen van verplichtingen voor derivaten aangehouden voor risicobeheer zijn de kasstromen van de back to back swaps niet meegenomen. De
reële waarde van de back to back swaps bedroeg per 31 december 2015 €139 miljoen (31 december 2014: €219 miljoen).
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De onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de nominale waarde van de rentederivaten van Achmea en de reële waarde van deze derivaten.

RENTEDERIVATEN

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

Verzekeringsactiviteiten
Rente derivaten
Toekomstige rente kasstroom rente derivaten
(verplichting)
Bancaire activiteiten
Rente derivaten
Toekomstige rente kasstroom rente derivaten
(verplichting)
Totaal
Rente derivaten
Toekomstige rente kasstroom passiva rente
derivaten

31 DECEMBER
2014

NOMINAAL
BEDRAG

REËLE
WAARDE
ACTIVA

REËLE WAARDE
VERPLICHTING

NOMINAAL
BEDRAG

REËLE WAARDE
ACTIVA

REËLE WAARDE
VERPLICHTING

27.431

3.323

808

22.756

3.558

614

314

1.160

3.872

1.774

444
12.858

720
222

896

897

40.289

964

3.545

1.704

1.341

Achmea past reële waarde hedge accounting toe voor
het renterisico in verband met de bancaire activiteiten.
Voor meer details met betrekking tot de hedge
accounting en de resultaten op hedge accounting, wordt

15.938

38.694
1.684

verwezen naar Toelichting 12 Kredietportefeuille
bankbedrijf. De reële waarde van de rentederivaten van
de bankactiviteiten aangewezen als hedging instrument
voor de toepassing van hedge accounting per 31

december 2015 bedroeg €642 miljoen (31 december
2014: €823 miljoen).

De onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de nominale waarde van de valutaderivaten van Achmea en de reële waarde van deze derivaten.

VALUTADERIVATEN

Valutatermijncontracten
Valuta / cross valuta swaps
Totaal valutaderivaten

(€ MILJOEN)

NOMINAAL
BEDRAG

REËLE
WAARDE
ACTIVA

3.958
325
4.283

71
78
149

Achmea past reële waarde hedge accounting toe voor de
portefeuilles die blootgesteld zijn aan valutarisico. Reële
waarde hedge accounting houdt in dat de reële waarde
mutaties van het hedging instrument en de bewegingen
van de reële waarde van de afgedekte positie die toe te
schrijven zijn aan de afdekking van de risico's, worden
opgenomen in de Winst- en verliesrekening.

31 DECEMBER
2015
REËLE
WAARDE
VERPLICHTING

70
70

NOMINAAL
BEDRAG

REËLE
WAARDE
ACTIVA

3.494
407
3.901

28
64
92

31 DECEMBER
2014
REËLE
WAARDE
VERPLICHTING

109
109

Valutaderivaten worden gebruikt als
afdekkingsinstrumenten.De reële waarde van de
valutaderivaten aangewezen als afdekkingsinstrument
voor de toepassing van hedge accounting per 31
december 2015 bedroeg €-6 miljoen (31 december 2014:
€-18 miljoen).

De reële waarde van de valutacontracten wijzigt met de
veranderingen in de wisselkoers, welke correspondeert
met de reële waardeveranderingen gerelateerd aan
valutakoersverschillen van een belegging in vreemde
valuta. De resultaten zijn in onderstaande tabel
weergegeven.
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RESULTATEN OP HEDGE
ACCOUNTING
VREEMDE VALUTA REËLE
WAARDEAFDEKKINGEN
Veranderingen in de reële waarde
van de afgedekte positie toe te
rekenen aan het afgedekte risico
Veranderingen in de reële waarde
van de gerelateerde derivaten
Netto resultaat

(€ MILJOEN)

2015

2014

-89

-62

67
-22

80
18

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING

Bijzondere waardeverminderingsverliezen in het boekjaar

In 2015 waren de bijzondere
waardeverminderingsverliezen toe te schrijven aan
belangrijke of langdurige daling van specifieke
aandelenkoersen.

(€ MILJOEN)
AANDELEN EN
SOORTGELIJKE
BELEGGINGEN

VASTRENTENDE
BELEGGINGEN

-28

−1

OVERIGE
BELEGGINGEN

2015

2014

−29

−23

De nominale waarde van de vastrentende beleggingen
waarop bijzondere waardevermindering is toegepast
bedroeg €14 miljoen (31 december 2014: €41 miljoen).
Voor 2015 bedroegen de rentebaten met betrekking tot
het deel van vastrentende beleggingen waarop

BELEGGINGEN GEWAARDEERD TEGEN GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS

bijzondere waardevermindering was toegepast nihil
(2014: nihil). Bijzondere waardeverminderingsverliezen
zijn opgenomen onder Gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen.

(€ MILJOEN)
2015

2014

Balans per 1 januari

3.555

3.639

Beleggingen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en verkopen
Valutakoersverschillen
Te ontvangen rente
Balans per 31 december

411
−981
69
116
3.170

212
−484
60
128
3.555
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11. BELEGGINGEN VOOR REKENING EN RISICO VAN POLISHOUDERS
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
omvatten activa voor verzekeringscontracten met
gesepareerde beleggingen, deposito's voor collectieve
levensverzekeringscontracten met volledige winstdeling,
beleggingsverzekeringspolissen, beleggingscontracten en
beleggingen die verplichtingen afdekken uit hoofde van
verzekeringen waarbij de opbrengsten aan een
indexcijfer zijn gekoppeld.

Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
worden gesepareerd van andere beleggingen en belegd
in overeenstemming met contractuele bepalingen.
Polishouders en houders van beleggingscontracten zijn
gerechtigd op alle geboekte winsten en op de
totaalwaarde van de beleggingen die onder dit kopje
worden getoond, maar ze dragen ook de eventuele
verliezen.

Om deze reden zijn verzekeringsverplichtingen namens
polishouders en beleggingscontracten gekoppeld aan
deze rekening. Deze beleggingen worden geclassificeerd
als 'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'.

BELEGGINGEN VOOR REKENING EN RISICO VAN POLISHOUDERS

Balans per 1 januari

(€ MILJOEN)
VASTGOED
BELEGGINGEN

AANDELEN EN
SOORTGELIJKE
BELEGGINGEN

OBLIGATIES EN
OVERIGE
VASTRENTENDE
BELEGGINGEN*

254

6.446

3.798

DERIVATEN

LIQUIDE MIDDELEN
EN OVERIGE
FINANCIËLE
BELEGGINGEN

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

349

7.833

18.680

22.563

Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Beleggingen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en verkopen
Reële waardeveranderingen opgenomen in de Winst- en verliesrekening
Valutakoersverschillen
Te ontvangen rente en huur
Mutaties als gevolg van herrubricering
Mutaties liquide middelen
Overige mutaties
Balans per 31 december

*

−3
−3
19
−26
34

281

6.630
−7.349
228
2

3.936
−4.079
−56

2

−1
2

67
6.026

3
3.603

65
−30
5

437
−152
131
269
−5
−82

389

8.431

11.087
−11.636
342
2
268
−1
−82
70
18.730

8.677
−14.160
1.647
6
178
−5
−267
44
18.680

Met uitzondering van spaarrekeningen gekoppeld aan levensverzekeringscontracten waarvoor de renteopbrengsten zijn gebaseerd op de rente die de polishouder betaalt over zijn
hypotheeklening. Deze worden gepresenteerd als onderdeel van Liquide middelen en overige financiële beleggingen.

Beleggingen voor rekening en risico van polishouders worden namens polishouders beheerd op een reële waardebasis. Alhoewel individuele instrumenten (al dan niet) een
vervaldatum kunnen hebben afhankelijk van het soort instrument, heeft dit geen effect op de liquiditeitspositie van Achmea.
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12. KREDIETPORTEFEUILLE BANKBEDRIJF
KREDIETPORTEFEUILLE BANKBEDRIJF GECLASSIFICEERD NAAR SOORT

(€ MILJOEN)

LENINGEN EN
VORDERINGEN

2015

Kredietinstellingen
Leningen en voorschotten aan banken
Voorschotten in contanten, rekening-couranten en andere direct opeisbare tegoeden
Leningen*
Gedekt door hypotheken
Overige leningen en voorschotten aan particulieren
Overige bedrijfsleningen
Voorziening voor afwaarderingen
Balans per 31 december

*

TEGEN REËLE
WAARDE MET
VERWERKING VAN
WAARDEVERANDERINGEN IN
WINST- EN
VERLIESREKENING

1.104
173
13.203
194

TOTAAL

1.104
173
289

97
14.577

289

LENINGEN EN
VORDERINGEN

TEGEN REËLE
WAARDE MET
VERWERKING VAN
WAARDEVERANDERINGEN IN
WINST- EN
VERLIESREKENING

13.492
194
97
14.866

Waarvan €305 miljoen aan leningen waarvan rente- en aflossingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
(€ MILJOEN)

2014

Kredietinstellingen
Leningen en voorschotten aan banken
Voorschotten in contanten, rekening-couranten en andere direct opeisbare tegoeden
Leningen*
Gedekt door hypotheken
Overige leningen en voorschotten aan particulieren
Overige bedrijfsleningen
Voorziening voor afwaarderingen
Balans per 31 december

*

1.235
51
13.190
440
113
116
14.913

TOTAAL

1.235
51
314

314

13.504
440
113
116
15.227

Waarvan €275 miljoen aan leningen waarvan rente- en aflossingsverplichtingen niet zijn nagekomen.

Een bedrag van €928 miljoen (2014: €1.032 miljoen) is
niet direct opeisbaar en bestaat uit onderpanden voor
derivaten en reservefondsen met betrekking tot
securitisatietransacties.

Een bedrag van €12.671 miljoen (2014: €14.235 miljoen)
van de Kredietportefeuille bankbedrijf zal naar
verwachting na twaalf maanden na balansdatum worden
teruggevorderd.

Achmea Jaarverslag 2015 71
Achmea Jaarverslag 2015 166

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

KREDIETPORTEFEUILLE BANKBEDRIJF

(€ MILJOEN)
KREDIETINSTELLINGEN

LENINGEN

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

Balans per 1 januari (exclusief Voorziening voor afwaarderingen)

1.286

13.743

15.029

15.000

Beleggingen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en verkopen
Waardemutatie vanwege reële waarde hedge accounting
Balans per 31 december (exclusief Voorziening voor afwaarderingen )

254
−263

892
−1.070
−168
13.397

1.146
−1.333
−168
14.674

874
−981
136
15.029

Balans per 1 januari (Voorziening voor afwaarderingen)

116

116

77

Toevoegingen aan voorzieningen
Onttrekkingen aan voorzieningen
Vrijgevallen bedragen
Teruggevorderde bedragen
Effect van wijzigingen in aannames
Balans per 31 december (Voorziening voor afwaarderingen )

15
−24
−10

15
−24
−10

97

97

52
−15
−3
1
4
116

13.627
13.300

14.913
14.577

14.923
14.913

Boekwaarde
Per 1 januari
Per 31 december

1.277

1.286
1.277

De reële waarde van de kredietportefeuille bankbedrijf gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs per jaareinde is €14.721 miljoen (2014: €14.853 miljoen).

RESULTATEN VAN HEDGE ACCOUNTING
Reële waardeveranderingen van de afgedekte positie toewijsbaar aan het afgedekte risico
Reële waardeveranderingen van de gerelateerde derivaten (inclusief beëindiging)
Reële waardeveranderingen van het afdekkingsinstrument - ineffectief deel

(€ MILJOEN)
WINSTEN

VERLIEZEN

TOTAAL
2015

97
271
368

−262
−104
−366

−165
167
2

TOTAL
2014

141
-150
-9
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De reële waarde van de derivaten aangemerkt als
afdekkingsinstrumenten (hedging instrument) met
betrekking tot de kredietportefeuille bankbedrijf bedroeg
€642 miljoen per 31 december 2015 (31 december 2014:
€823 miljoen).
In overeenstemming met hedge-accounting richtlijnen
wordt de hedge-relatie door Achmea elke maand
vastgesteld. De mutatie in de reële waarde van de
kredietportefeuille bankbedrijf die als afgedekte positie
is aangemerkt, wordt verantwoord als onderdeel van de
kredietportefeuille bankbedrijf en vervolgens als winst of
verlies afgeschreven voor de resterende duur van het
afdekkingsinstrument. Afschrijving is gebaseerd op de
effectieve rentemethode.
Per 31 december 2015 zijn er bijzondere
waardeverminderingen toegepast op de boekwaarde van
de leningen voor een bedrag van €255 miljoen (2014:
€213 miljoen). De boekwaarde wordt verminderd door
middel van een Voorziening voor afwaarderingen. De
bijzondere waardeverminderingen zijn hoofdzakelijk een
gevolg van individuele beoordelingen van de verwachte
kasstromen in relatie tot de leningen.
Voor 2015 bedroegen de rentebaten met betrekking tot
financiële instrumenten waarop bijzondere
waardevermindering is toegepast €9 miljoen (2014:
€9 miljoen).
De reële waarde van de bankportefeuille gewaardeerd
tegen reële waarde is onderhevig aan veranderingen in
de kredietwaardigheid van de emittent. Het effect op de
reële waarden van de kredietportefeuille bankbedrijf is
als volgt:

MUTATIE IN REËLE WAARDE
GERELATEERD AAN
VERANDERINGEN IN DE
SPREAD, INCLUSIEF
KREDIETRISICO
TEGENPARTIJ
Huidige periode
Cumulatief

(€ MILJOEN)
2015

2014

−1
7

6
8

Om haar bancaire activiteiten te financieren heeft
Achmea verschillende funding instrumenten uitgegeven,
die zijn gedekt door onderpand op (vorderingen van) het
deel Leningen van de Kredietportefeuille bankbedrijf.
Vanwege deze onderpanden is een deel van de
Kredietportefeuille bankbedrijf niet vrij verkoopbaar.
Deze onderpanden kunnen als volgt worden
geanalyseerd:
(€ MILJOEN)

Onderpand middels
trustovereenkomsten
Onderpand aan derden
Onderpand middels securitisatie
Balans per 31 december

2015

2014

258
274
4.236
4.768

333
300
5.502
6.135

Als onderdeel van de onderpanden middels
trustovereenkomsten beleent Achmea Bank (een
volledige dochteronderneming van Achmea) periodiek
hypothecaire vorderingen aan een Trustee als zekerheid
voor aangewezen verplichtingen. Indien Achmea Bank in
gebreke blijft kunnen beleggers de schuld uit de in
onderpand gegeven hypothecaire vorderingen
terugkrijgen.

Leningen met onderpanden aan derden verlopen via een
programma voor gedekte obligaties, waarin Achmea
Bank optreedt als opdrachtgever en emittent. De
betaling van de hoofdsom en rente op de uitgegeven
obligaties wordt gegarandeerd door een 'Special Purpose
Vehicle' (SPV). De garantie die door deze SPV wordt
verstrekt, wordt ondersteund door hypothecaire
vorderingen, die door Achmea Bank in onderpand zijn
gegeven aan de SPV. Het openstaande bedrag van deze
verpande hypothecaire vorderingen zal te allen tijde ten
minste 33,3% hoger zijn dan de obligaties die zijn
uitgegeven onder het programma. Indien Achmea Bank
in gebreke blijft, kan een belegger een beroep doen op
de bank en de onderliggende hypotheekportefeuille. De
verplichtingen met betrekking tot deze onderpanden zijn
opgenomen in Toelichting 25 Leningen en opgenomen
gelden, als onderdeel van Bankleningen met
zekerheidsstelling. De onderpanden middels
trustovereenkomsten en het gedekte
obligatieprogramma worden niet geclassificeerd als
overgedragen activa zoals bedoeld in IFRS paragraaf
7.42.
Daarnaast omvat Leningen met onderpanden aan derden
een SPV-structuur opgezet door Staalbankiers (een
volledige dochtermaatschappij van Achmea), genaamd
Acier 2011-I B.V. Deze SPV is in 2015 volledig afgebouwd
(31 december 2014: €0,4 miljard).
Achmea Bank gebruikt securitisaties als bron van
financiering. Bij al deze securitisatietransacties wijst
Achmea Bank een portefeuille van hypothecaire
vorderingen toe aan een Special Purpose Vehicle (SPV)
die Notes uitbrengt op de kapitaalmarkten.

Achmea Jaarverslag 2015 73
Achmea Jaarverslag 2015 168

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

Met de opbrengsten van de Notes kan de SPV de
toegewezen hypothecaire vorderingen financieren en
met de ontvangen rente op de hypothecaire vorderingen
kan de SPV de rente op de Notes betalen.

De verplichtingen met betrekking tot deze securitisaties
zijn opgenomen in Toelichting 25 Leningen en
opgenomen gelden. Onderstaande tabel geeft een
overzicht van zowel het openstaande bedrag als de reële
waarde van de Leningen en voorschotten aan klanten en

de reële waarde van het gerelateerde deel van de
uitgegeven schuldbewijzen.

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER 2014

31 DECEMBER 2015

Leningen onderdeel van Kredietportefeuille bankbedrijf
opgenomen in securitisatie
Gerelateerde leningen zonder zekerheidsstelling, onderdeel van
Leningen en opgenomen gelden
Gerelateerde Deposito's van kredietinstellingen, onderdeel van
Leningen en opgenomen gelden
Nettopositie per 31 december

Het maximumverlies voor Achmea over de overgedragen
activa en verplichtingen bedroeg €813 miljoen per 31
december 2015 (31 december 2014: €882 miljoen) en is

BOEKWAARDE

REËLE WAARDE

BOEKWAARDE

REËLE WAARDE

4.236

4.590

5.502

5.881

−3.321

−3.359

−4.158

−4.165

915

1.231

−361
983

−372
1.344

vastgesteld op basis van de notes van de SPV's die
worden gehouden door Achmea en de ‘Deferred
Purchase Price (excess margin)’.
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13. LATENTE BELASTINGVORDERINGEN EN -VERPLICHTINGEN
De mutaties in latente belastingvorderingen en -verplichtingen gedurende het boekjaar kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
(€ MILJOEN)
BALANS PER 1
JANUARI 2015

Immateriële activa
Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik
Beleggingen
Overlopende acquisitiekosten
Verzekeringsverplichtingen
Pensioenvoorzieningen
Overige voorzieningen
Afschrijving
Overige schulden
Te verrekenen verliezen

122
16
−1.597
6
1.980
1
3
1
−34
11
509

OPGENOMEN IN
RESULTAAT

455
−6
−193
−6
7
4
26
1
288

OPGENOMEN IN
EIGEN
VERMOGEN

2
−3
65

OVERIGE BALANS PER 31
MUTATIES DECEMBER 2015

−152
−1
106

−28
12
−971

−48
4

1.739
−1
10
36
−8
13
802

31

64

1
−59

Omvat:
Latente belastingvorderingen
Latente belastingverplichtingen

817
15
(€ MILJOEN)

Immateriële activa
Terreinen, gebouwen en bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik
Beleggingen
Overlopende acquisitiekosten
Verzekeringsverplichtingen
Pensioenvoorzieningen
Overige voorzieningen
Afschrijving
Overige schulden
Te verrekenen verliezen
Omvat:
Latente belastingvorderingen
Latente belastingverplichtingen

BALANS PER 1
JANUARI 2014

OPGENOMEN IN
RESULTAAT

154
9
−447
16
710
−10
4
1
−55
126
508

−32
−1
−1.047
−4
1.251
−3

3
−16
151

OPGENOMEN IN
EIGEN
VERMOGEN

−83

7

−2
−78

OVERIGE BALANS PER 31
MUTATIES DECEMBER 2014

8
−20
−6
19
7
−1
20
−99
−72

122
16
−1.597
6
1.980
1
3
1
−34
11
509
528
19

De gebruikte belastingtarieven voor het berekenen van
de latente belastingvorderingen en -verplichtingen
verschillen per belastinggebied en lagen zowel in 2015
en 2014 tussen 10% en 30%. Wijzigingen in
belastingtarieven die per 31 december 2015 van kracht
werden, zijn in acht genomen.
De overige mutaties hebben hoofdzakelijk betrekking op
de overboeking tussen latente- en acute belasting als
gevolg van een wijziging in de fiscale waardering van
software onder immateriële vaste activa en andere
fiscale waarderingswijzigingen.
Een bedrag van €802 miljoen (2014: €510 miljoen)
binnen Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
wordt naar verwachting over meer dan twaalf maanden
na balansdatum afgewikkeld.
Bij de berekening van de actuele
vennootschapsbelastingpositie is rekening gehouden met
onzekerheden over inbaarheid.
Een bedrag van €55 miljoen (2014: €56 miljoen), aan
latente belastingvorderingen uit hoofde van fiscale
verliezen uit voorgaande jaren, is niet opgenomen. Voor
deze verliezen is het niet waarschijnlijk dat er
toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee
het tijdelijke verschil kan worden verrekend. De niet
opgenomen latente belastingvorderingen verjaren niet
onder de huidige fiscale wetgeving.
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14. OVERLOPENDE ACQUISITIEKOSTEN
(€ MILJOEN)
VERZEKERINGSCONTRACTEN

BELEGGINGSCONTRACTEN

TOTAAL

Balans per 1 januari

114

25

139

Toevoeging acquisitiekosten
Afschrijving
Valutakoersverschillen
Balans per 31 december

21
-27
2
110

7
-5

28
-32
2
137

2015

27

Een bedrag van €102 miljoen (2014: €112 miljoen) van de overlopende acquisitiekosten wordt naar verwachting over
meer dan twaalf maanden na balansdatum afgewikkeld.
(€ MILJOEN)
2014

Balans per 1 januari
Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Toevoeging acquisitiekosten
Afschrijving
Bijzondere waardevermindering opgenomen in de Winst- en verliesrekening
Balans per 31 december

VERZEKERINGSCONTRACTEN

BELEGGINGSCONTRACTEN

TOTAAL

144

28

172

-1
-1
11
-26
-14
114

-1
-1
6
-9
25

17
-35
-14
139

Een deel van de overlopende acquisitiekosten is in 2014 afgewaardeerd. Vanwege een wijziging in de
productkenmerken kan een deel van de overlopende acquisitiekosten niet worden gerealiseerd uit verwachte
toekomstige opbrengsten. Op het ongedekte bedrag is een bijzondere waardevermindering toegepast.
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15. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
(€ MILJOEN)

Vorderingen uit directe verzekeringen
Vorderingen uit herverzekeringen
Vorderingen uit hoofde van beleggingen
Bijdrage uit Nederlands Zorgverzekeringsfonds
Vooruitbetaling aan Nederlandse ziekenhuizen
Betalingen gerelateerd aan GGZ
Te ontvangen inkomsten en overige vooruitbetalingen
Niet-verzekeringsactiva verworven door uitoefenen van rechten op terugvordering
Overig
Balans op 31 december

Een bedrag van €2.846 miljoen (31 december 2014:
€582 miljoen) van de Vorderingen en overlopende activa
zal naar verwachting na twaalf maanden na balansdatum
worden gerealiseerd. Voor vorderingen die naar
verwachting binnen twaalf maanden na balansdatum
worden verantwoord is de boekwaarde een

2015

2014

1.283
40
47
2.540
2.033
299
678
58
337
7.315

1.412
42
74
1.662
832
338
757
55
362
5.534

redelijke schatting van de reële waarde. De reële waarde
van vorderingen die naar verwachting over meer dan
twaalf maanden na balansdatum worden afgewikkeld,
bedraagt €2.587 miljoen per 31 december 2015
(31 december 2014: €582 miljoen).

Bijzondere waardeverminderingen die in 2015 zijn
opgenomen met betrekking tot Vorderingen en
overlopende activa bedroegen €20 miljoen
(31 december 2014: €44 miljoen) en zijn opgenomen
onder Overige lasten.

Liquide middelen waarop restricties van toepassing zijn
bedragen €91 miljoen (31 december 2014:
€158 miljoen). De restricties hebben betrekking op de
minimumreserve die moet worden aangehouden bij

De Nederlandsche Bank N.V. en bedroegen €57 miljoen
(2014: €61 miljoen) en op onderpanden ten behoeve van
polishouders €34 miljoen (2014: €97 miljoen).

16. LIQUIDE MIDDELEN
(€ MILJOEN)

Kas- en banksaldi
Direct opvraagbare deposito's
Balans per 31 december

2015

2014

1.825
292
2.117

1.394
322
1.716
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17. EIGEN VERMOGEN TOEKOMEND AAN HOUDERS VAN AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP
De mutaties in het Totaal eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen van de vennootschap worden gespecificeerd in het geconsolideerd mutatieoverzicht van het
Totaal eigen vermogen.

AANDELENKAPITAAL EN AGIO
AANTAL GEWONE
AANDELEN
(NOMINALE
WAARDE €1 PER
AANDEEL)

Maatschappelijk
Geplaatst
Beschikbaar voor plaatsing

NOMINALE
WAARDE
GEWONE
AANDELEN

AANTAL
PREFERENTE
AANDELEN
(NOMINALE
WAARDE €1 PER
(€ MILJOEN)
AANDEEL)

NOMINALE
WAARDE
PREFERENTE
AANDELEN

AANTAL AAANDELEN
(NOMINALE
WAARDE €1 PER
(€ MILJOEN)
AANDEEL)

2.103.943.009
410.820.173
1.693.122.836

2.104
411
1.693

60.000.000
23.904.060
36.095.940

60
24
36

1
1

Aandelen geplaatst 1 januari 2014
Aandelen geplaatst in 2014
Aandelen geplaatst 31 december 2014

410.820.173

411

23.904.060

24

1

410.820.173

411

23.904.060

24

1

Aandelen geplaatst 1 januari 2015
Aandelen geplaatst 31 december 2015

410.820.173
410.820.173

411
411

23.904.060
23.904.060

24
24

1
1

Aandelenrechten, voorkeurrechten en beperkingen
Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één
stem in de Algemene Vergadering. Zie art. 29.1 van de
statuten. Stichting Administratiekantoor Achmea is
houder van het A-aandeel. Voor het A-aandeel gelden
speciale rechten. Veel beslissingen van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Achmea kunnen
alleen worden genomen na goedkeuring van de houder
van het A-aandeel.
De Algemene Vergadering besluit op voorstel van de
Raad van Bestuur over het al dan niet uitkeren van
dividend aan de houders van preferente en gewone
aandelen.
De houders van preferente aandelen hebben recht op
het ontvangen van cumulatief dividend. Uitgekeerde
dividenden zijn 5,5% per jaar op het aandelenkapitaal en
het agio betaald voor die aandelen. De Raad van Bestuur
kan, indien de Raad van Commissarissen daarmee

NOMINALE
WAARDE AAANDELEN
(€ MILJOEN)

instemt, het bovengenoemde percentage, vastgesteld op
de uitgiftedatum, jaarlijks verhogen met een maximum
van 1,8%. Bepalingen met betrekking tot het percentage
worden elke tien jaar beoordeeld. De eerst volgende
beoordeling zal voor 1 januari 2024 plaatsvinden.

Een overzicht van de aandeelhouders van Achmea per 31
december 2015 wordt gepresenteerd onder Overige
informatie, Achmea’s aandeelhouders per 31 december
2015.

Eigen aandelen
Alle preferente aandelen in het kapitaal van Achmea B.V.
zijn uitgegeven aan Achmea Tussenholding B.V. De
aandelen in het kapitaal van Achmea Tussenholding B.V.
zijn gecertificeerd en via Stichting Administratiekantoor
Achmea Tussenholding uitgegeven aan een aantal
institutionele beleggers.
De certificaten die door Achmea B.V. worden gehouden
ter waarde van €45 miljoen worden als Eigen aandelen
gepresenteerd onder Totaal eigen vermogen.

Aandelen uitgegeven door Achmea B.V. en verworven
door Achmea B.V. bedroegen €235 miljoen op 31
december 2015 en worden gepresenteerd als Eigen
aandelen, bestaande uit 10.335.282 gewone aandelen
(ter waarde van €190 miljoen) en 11.486.592 certificaten
van aandelen van Achmea Tussenholding B.V. (ter
waarde van €45 miljoen). Aan deze gewone aandelen is
geen stemrecht verbonden en er kan geen dividend op
worden uitgekeerd.
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Een wettelijke reserve moet worden aangehouden voor
de ingehouden winsten met betrekking tot
geassocieerde deelnemingen en joint ventures, intern
ontwikkelde geactiveerde software en Zorg
dochtermaatschappijen die op grond van de wet geen
winst mogen uitkeren aan hun aandeelhouders.

Een deel van de Herwaarderingsreserve heeft betrekking
op terreinen en gebouwen voor eigen gebruik. De
surplus in de herwaarderingsreserve voor terreinen en
gebouwen voor eigen gebruik staat ultimo 2015 op €23
miljoen (2014: €12 miljoen). Het grootste deel van de
resterende herwaarderingsreserve heeft betrekking op
beleggingen beschikbaar voor verkoop.

Een bedrag van €621 miljoen (31 december 2014: €621
miljoen) van het Totaal eigen vermogen per jaareinde
2015 gerelateerd aan een aantal dochtermaatschappijen,
was onderworpen aan in de statuten opgenomen
restricties. Op grond van deze restricties, zal in een geval
van liquidatie, het vermogen van deze
dochtermaatschappijen moeten worden aangewend in
de sector volksgezondheid. Voorzover dit bedrag niet
opgenomen is in de herwaarderingsreserve, is
het opgenomen in de wettelijke reserves.

De Herwaarderingsreserve bevat een bedrag van €411
miljoen (31 december 2014: €227 miljoen) met
betrekking tot ongerealiseerde verliezen na aftrek van
uitgestelde belastingen op activa gewaardeerd tegen
reële waarde. Bij het vaststellen van de niet-uitkeerbare
herwaarderingsreserve onder Nederlandse regelgeving
kunnen deze verliezen niet in mindering worden
gebracht. Als gevolg hiervan kan een bedrag van €411
miljoen (31 december 2014: €227 miljoen) niet worden
uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Bedragen die zijn opgenomen in de wettelijke reserves
kunnen niet worden uitgekeerd aan aandeelhouders.

Reserve valutakoersverschillen

Wettelijke reserves

Herwaarderingsreserve
Op basis van de waarderingsgrondslagen die door
Achmea worden gebruikt, wordt er een
herwaarderingsreserve gevormd. Daarnaast moet
Achmea op basis van Nederlandse regelgeving een
wettelijke reserve aanleggen voor alle positieve
ongerealiseerde reële waardemutaties voor activa die
niet zijn genoteerd op actieve markten en waarvoor de
ongerealiseerde reële waardemutaties zijn opgenomen
in de Winst- en verliesrekening (bijv.
vastgoedbeleggingen en bepaalde overige financiële
instrumenten met categorie 3 reële waardebepalingen).
De reserve wordt gevormd door het overboeken van de
vereiste bedragen van Overige reserves naar de
Herwaarderingsreserve. Vanwege negatieve reële
waardemutaties van deze activa in 2015 is een bedrag
van €7 miljoen (2014: €12 miljoen) overgeboekt van de
Herwaarderingsreserve naar de Overige reserves.

Activa en verplichtingen van buitenlandse
dochtermaatschappijen, met een functionele valuta
anders dan de euro, worden omgerekend naar euro's
tegen de wisselkoers op balansdatum. De baten en
lasten van deze dochterondernemingen worden
omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoers voor de
verslagperiode. Omrekeningsverschillen die voortvloeien
uit de toepassing van wisselkoersen per balansdatum op
de openingsbalans van netto activa en goodwill van
dochtermaatschappijen, alsmede winsten en verliezen
voor het verslagjaar, worden opgenomen onder Reserve
valutakoersverschillen.
Bedragen die zijn opgenomen in de Reserve
valutakoersverschillen kunnen niet worden uitgekeerd
aan aandeelhouders.

Hedging reserve

het vaststellen van de niet-uitkeerbare bedragen onder
Nederlandse wetgeving kunnen deze verliezen niet
worden verrekend. Hierdoor kan met betrekking tot de
Hedging reserve een bedrag van €7 miljoen ( 2014: €7
miljoen) niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Overige reserves
Resultaten binnen het Nederlandse
Zorgverzekeringsstelsel worden verantwoord als nietbelastbare resultaten conform huidige fiscale wetgeving.
De belastingvrijstelling is van toepassing voor zover deze
resultaten niet worden uitgekeerd. Wanneer de
resultaten deels of volledig worden uitgekeerd, zijn de
jaarresultaten van het Nederlandse
Zorgverzekeringsstelsel niet langer vrijgesteld van
belastingen. De jaarresultaten zijn dan belastbaar met
een belastingtarief van 25%.
De Overige reserves omvatten een bedrag van €-223
miljoen met betrekking tot toegezegde pensioenrechten
(31 december 2014: €-232 miljoen). Wijzigingen in de
waardering van kwalificerende beleggingen die
toegezegde pensioenverplichtingen afdekken en
gerelateerde verplichtingen met betrekking tot Achmea's
toegezegde pensioenrechten zijn opgenomen onder
Netto overig totaalresultaat.
Totale transactiekosten met betrekking tot de terugkoop
in 2015 van bepaalde Overige eigen
vermogensinstrumenten die direct waren geboekt ten
laste van Overige reserves waren €8 miljoen (2014: nihil).
De Verwerking van de resultaten is opgenomen onder
Overige informatie, Statutaire vereisten voor het
verwerken van resultaten. Volgens dit voorstel zal er
€144 miljoen dividend worden uitgekeerd aan de
houders van gewone aandelen met betrekking tot het
boekjaar 2015.

De bedragen die zijn opgenomen in de Hedging reserve
kunnen niet worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Bij
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Overige eigen vermogensinstrumenten
In februari 2015 heeft Achmea B.V. de uitgifte van €750
miljoen aan hybride capital securities met een coupon
van 4,25% afgerond. Deze hybride capital securities
hebben geen einddatum en een eerst mogelijke optie tot
terugkoop na 10 jaar. De stukken staan genoteerd aan de
Ierse beurs in Dublin, Ierland. Deze instrumenten worden
aangemerkt als Overige eigen vermogensinstrumenten.
Op 1 november 2006 heeft Achmea B.V. €600 miljoen
aan Perpetual Capital Securities uitgegeven met een
coupon van 6,0%, jaarlijks achteraf te betalen. Achmea
heeft de optie om de Perpetual Capital Securities jaarlijks
terug te kopen op de datum van couponbetaling, vanaf
1 november 2012. De Perpetual Capital Securities
kwalificeren als niet-innovatieve hybride
kapitaalinstrumenten voor het toetsingsvermogen.

In februari 2015 kondigde Achmea een bod tot aankoop
in contanten aan voor €250 miljoen van de uitstaande
€367 miljoen Perpetual Capital Securities met een initiële
coupon van 5,125%. Deze instrumenten worden
aangemerkt als Overige eigen vermogensinstrumenten.
Het bod tot aankoop in contanten leidde tot een
definitief overeengekomen bedrag van €229 miljoen
tegen een aankoopprijs van 101,5%. De afwikkeling vond
plaats in februari 2015 en is verantwoord onder Overige
eigen vermogensinstrumenten, waarbij de gerelateerde
transactiekosten en het verschil tussen uitgifte- en
aankoopprijs is verantwoord onder Overige reserves.

Couponbetalingen op overige eigen
vermogensinstrumenten worden vastgesteld door
Achmea en zijn onderworpen aan de in de prospectus
beschreven beperkingen. De couponbetalingen worden
ten laste gebracht van Overige reserves, onderdeel van
Totaal eigen vermogen. De belasting gerelateerd aan de
coupon betalingen van de verwerking van de resultaten
is ook opgenomen in de Overige reserves en bedraagt in
2015 €14 miljoen (2014: €14 miljoen).

In juni 2015 heeft Achmea besloten om gebruik te maken
van haar recht tot volledig inkopen van de nog
uitstaande €138 miljoen aan Hybride Capital Securities
met een coupon van 5,125%. In overeenstemming met
de algemene voorwaarden werden de Capital Securities
teruggekocht op de eerst mogelijke datum van aflossing,
zijnde de datum van de couponbetaling op 24 juni 2015.

18. MINDERHEIDSBELANG
(€ MILJOEN)

Independer.nl N.V.
WagenPlan B.V.
Inshared Holding B.V.
Overig

2015

2014

14
7
−5
1
17

12
6
−5
1
14

Bij het bepalen van het resultaat toekomend aan het
Minderheidsbelang wordt rekening gehouden met
specifieke rechten op winstdeling met betrekking tot de
verschillende aandelenklassen. Nettowinst toekomend
aan het Minderheidsbelang is €3 miljoen (2014:
€2 miljoen).
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19. VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN
VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

(€ MILJOEN)
2015
BRUTO

2015
HERVERZEKERING

2014
BRUTO

2014
HERVERZEKERING

Schadeverzekering
Niet-verdiende premies
Voorziening voor premietekorten en lopende risico’s
Te betalen schaden (inclusief IBNR)
Winstdeling en kortingen voor polishouders
Totaal Schadeverzekering

1.253
54
5.598
26
6.931

87
1
304

81
1
229

392

1.294
64
5.486
63
6.907

Zorgverzekering
Niet-verdiende premies
Voorziening voor premietekorten en lopende risico’s
Te betalen schaden (inclusief IBNR)
Totaal Zorgverzekering

23
481
4.763
5.267

13
13

22
336
4.762
5.120

Levensverzekering
Voorziening voor levensverzekeringen
Overlopende rentestandkortingen
Netto voorziening voor levensverzekeringen
Winstdeling en kortingen voor polishouders
Totaal Levensverzekering

25.939
−40
25.899
6.202
32.101

976

Totaal Verzekeringsverplichtingen

44.299

311

9
9

976

25.810
−37
25.773
6.745
32.518

1.116

1.381

44.545

1.436

976

1.116
1.116
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Onderstaande tabel toont de Verzekeringsverplichtingen geanalyseerd op basis van geschatte tijd tot vervaldatum. De Levensverzekerings- en Inkomensverzekeringscontracten
zijn geanalyseerd op basis van de contant gemaakte in en uitgaande kasstromen; Schade- en Ongevallenverzekeringen en Zorgverzekeringscontracten zijn geanalyseerd op basis
van niet contant gemaakte kasstromen.

ANALYSE OP BASIS VAN GESCHATTE TIJD TOT VERVALDATUM VAN VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN
2015

Schadeverzekeringen
Inkomensverzekeringen
Schade en Ongevallen
Zorgverzekeringen
Levensverzekeringen
Balans per 31 december

2014

Schadeverzekeringen
Inkomensverzekeringen
Schade en Ongevallen
Zorgverzekeringen
Levensverzekeringen
Balans per 31 december

(€ MILJOEN)
BINNEN 1 JAAR

1-5 JAAR

5-15 JAAR

LANGER DAN 15
JAAR

456
1.690
4.915
1.186
8.247

1.108
1.545
352
3.250
6.255

1.100
642

354
36

9.697
11.439

17.968
18.358

3.018
3.913
5.267
32.101
44.299

BINNEN 1 JAAR

1-5 JAAR

5-15 JAAR

LANGER DAN 15
JAAR

TOTAAL

475
1.377
4.834
1.312
7.998

1.157
1.641
286
3.302
6.386

1.151
719

357
30

10.316
12.186

17.588
17.975

TOTAAL

3.140
3.767
5.120
32.518
44.545
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VERLOOPOVERZICHT VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN SCHADE
VOORZIENING VOOR NIET-VERDIENDE PREMIES SCHADE
Balans per 1 januari

(€ MILJOEN)
2015
BRUTO

2015
HERVERZEKERING

2014
BRUTO

2014
HERVERZEKERING

1.294

81

1.326

71

−12
−12

−1
−1

Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Toegevoegd tijdens het boekjaar
Overgeboekt naar de Winst- en verliesrekening
Valutakoersverschillen
Balans per 31 december
VOORZIENING VOOR PREMIETEKORTEN EN LOPENDE RISICO’S SCHADE
Balans per 1 januari
Toegevoegd tijdens het boekjaar
Overgeboekt naar de Winst- en verliesrekening
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december
NOG TE BETALEN SCHADEN/UITKERINGEN (INCLUSIEF IBNR) SCHADE
Balans per 1 januari

3.684
−3.703
−22
1.253

258
−241
−11
87

3.688
−3.704
−4
1.294

227
−218
2
81

64

1

75

1

54

1

8
−23
4
64

1

5.486

229

5.462

231

−17
−17

−1
−1

1
−11

Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Gemelde schade huidige periode
Gemelde schade voorgaande periode
Plus gemelde schaden

2.594
170
2.764

117
36
153

2.593
−13
2.580

68
18
86

Schade uitkering huidige periode
Schade uitkering voorgaande periode
Minus schade uitkeringen

1.253
1.287
2.540

30
32
62

1.207
1.245
2.452

22
69
91

−20
−74
−18

−17

3

5.598

304

−3
−74
−6
−4
5.486

Valutakoersverschillen
Oprenting
Effect van wijzigingen in aannames
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

1

1
229
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VERLOOPOVERZICHT VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN SCHADE

(€ MILJOEN)
2015
BRUTO

WINSTDELING EN KORTINGEN VOOR POLISHOUDERS
Balans per 1 januari
Netto mutaties in de verslagperiode
Balans per 31 december
TOTAAL VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN SCHADE

2015
HERVERZEKERING

2014
BRUTO

63

63

−37
26

63

6.931

392

2014
HERVERZEKERING

6.907

311

Onderstaande tabel toont de schadeontwikkeling voor Schadeverzekering voor en na aftrek van herverzekering.

TABEL SCHADE-ONTWIKKELING VOOR SCHADE
(VOOR HERVERZEKERING)

Schatting van cumulatieve schaden:
Aan het eind van het verzekeringsjaar
Na één jaar
Na twee jaar
Na drie jaar
Na vier jaar
Na vijf jaar
Na zes jaar
Na zeven jaar
Na acht jaar
Na negen jaar
Schatting van cumulatieve schaden
Cumulatieve betalingen
Verzekeringsverplichtingen schaden voorgaande jaren (<2006)
Effect van discontering
Openstaande schaden per 31 december 2015

(€ MILJOEN)
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2.594

2.593
2.447

2.776
2.541
2.544

2.733
2.482
2.437
2.435

2.594
2.468
2.443
2.439
2.445

2.848
2.633
2.504
2.471
2.477
2.465

2.825
2.857
2.650
2.539
2.509
2.530
2.536

2.828
2.827
2.709
2.538
2.515
2.468
2.481
2.479

2.709
2.596
2.564
2.448
2.422
2.359
2.326
2.333
2.343

2.594
−1.253
1.341

2.447
−1.598
849

2.544
−1.930
614

2.435
−1.896
539

2.445
−1.970
475

2.465
−2.119
346

2.536
−2.184
352

2.479
−2.193
286

2.343
−2.134
209

2.235
2.215
2.155
2.129
2.000
2.070
2.061
2.033
2.055
2.062
2.062
−1.850
212

TOTAAL

24.350
−19.127
5.223
1.170
−795
5.598
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TABEL SCHADE-ONTWIKKELING VOOR SCHADE
(NA AFTREK VAN HERVERZEKERING)

Schatting van cumulatieve schaden:
Aan het eind van het verzekeringsjaar
Na één jaar
Na twee jaar
Na drie jaar
Na vier jaar
Na vijf jaar
Na zes jaar
Na zeven jaar
Na acht jaar
Na negen jaar
Schatting van cumulatieve schaden
Cumulatieve betalingen

(€ MILJOEN)
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2.477

2.525
2.383

2.673
2.445
2.450

2.692
2.433
2.402
2.400

2.524
2.399
2.374
2.400
2.410

2.773
2.572
2.439
2.407
2.450
2.439

2.736
2.768
2.571
2.457
2.438
2.505
2.478

2.726
2.726
2.614
2.446
2.422
2.384
2.368
2.418

2.508
2.387
2.356
2.214
2.246
2.163
2.159
2.158
2.293

2.477
−1.223
1.254

2.383
−1.577
806

2.450
−1.865
585

2.400
−1.888
512

2.410
−1.956
454

2.439
−2.102
337

2.478
−2.174
304

2.418
−2.138
280

2.293
−2.091
202

2.191
2.171
2.114
2.089
1.965
2.036
2.027
1.998
2.018
2.025
2.025
−1.814
211

Verzekeringsverplichtingen schaden voorgaande jaren (<2006)
Effect van discontering
Openstaande schaden per 31 december 2015

VERLOOPOVERZICHT VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN ZORG
2015
HERVERZEKERING

22

VOORZIENING VOOR PREMIETEKORTEN EN LOPENDE RISICO’S ZORG
Balans per 1 januari
Toegevoegd tijdens het boekjaar
Overgeboekt naar de Winst- en verliesrekening
Balans per 31 december

2014
BRUTO

2014
HERVERZEKERING

26

Overnames
Desinvesteringen
Wijzigingen in samenstelling van de groep
Toegevoegd tijdens het boekjaar
Overgeboekt naar de Winst- en verliesrekening
Valutakoersverschillen
Balans per 31 december

23.773
−18.828
4.945
1.144
−795
5.294

(€ MILJOEN)
2015
BRUTO

VOORZIENING VOOR NIET-VERDIENDE PREMIES ZORG
Balans per 1 januari

TOTAAL

−2
−2
13.872
−13.871

−3
3

23

13.605
−13.606
−1
22

336

37

480
−335
481

335
−36
336

33
−33
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VERLOOPOVERZICHT VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN ZORG
NOG TE BETALEN SCHADEN/UITKERINGEN (INCLUSIEF IBNR) ZORG
Balans per 1 januari

(€ MILJOEN)
2015
BRUTO

2015
HERVERZEKERING

2014
BRUTO

2014
HERVERZEKERING

4.762

9

5.077

26

Overnames
Desinvesteringen
Wijzigingen in samenstelling van de groep

−1
−1

Gemelde schade huidige periode
Gemelde schade voorgaande periode
Plus gemelde schaden

13.161
−275
12.886

HKC-premies met betrekking tot gemelde schade huidige periode
HKC-premies met betrekking tot gemelde schade voorgaande periode
HKC-premies met betrekking to gemelde schaden

4
−90
−86

12.551
−169
12.382

−248
221
−27

98
98

Schade uitkering huidige periode
Schade uitkering voorgaande periode
Minus schade uitkeringen

8.544
4.342
12.886

HKC-premies met betrekking tot schade uitkeringen voorgaande periode
Minus HKC-premies met betrekking tot schade uitkeringen

3
406
409

259
−190
69

8.114
4.584
12.698

−401
−401

6
859
865
−806
−806

Effect van wijziging in benchmarktarief
Effect van wijzigingen in aannames
Balans per 31 december

1
4.763

13

4.762

9

TOTAAL VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN ZORG

5.267

13

5.120

9

Het bedrag aan herverzekering ter waarde van €13
miljoen (2014: €9 miljoen) bestaat uit een vordering op
het Zorginstituut Nederland (ZiNL) voor een bedrag van
€713 miljoen (2014: €1.209 miljoen) en een schuld aan
ZiNL van €700 miljoen (2014: €1.200 miljoen).
De samenstelling van de vordering en de schuld is
gebaseerd op premies, schaden en overige mutaties per
verzekeringsjaar.

2

De tabel schade-ontwikkeling voor Zorg wordt alleen
vóór herverzekering gepresenteerd, aangezien een
schade ontwikkelingstabel na herverzekering hetzelfde
beeld zou geven als onderstaande tabel.

In de schatting is hier al rekening mee gehouden. De
financiële afwikkeling van deze contracten met de
zorgverleners vindt plaats in 2016.

De technische voorziening voor te betalen schaden per
31 december 2015 met betrekking tot het schadejaar
2013 laat een negatief saldo zien, omdat Achmea diverse
contracten met zorginstellingen heeft afgesloten op basis
van (vaste) aanneemsommen.

Achmea Jaarverslag 2015 86
Achmea Jaarverslag 2015 181

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

TABEL SCHADE- ONTWIKKELING VOOR ZORG
Schatting van cumulatieve schaden
Aan het eind van het verzekeringsjaar
Na één jaar
Na twee jaar
Na drie jaar
Na vier jaar
Na vijf jaar
Na zes jaar
Na zeven jaar
Na acht jaar
Na negen jaar
Schatting van cumulatieve schaden
Cumulatieve betalingen
Verzekeringsverplichtingen schaden voorgaande jaren (<2006)
Openstaande schaden per 31 december 2015

(€ MILJOEN)
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

13.161

12.551
12.865

12.777
12.598
12.737

12.840
12.553
12.641
11.912

11.907
11.679
11.706
11.626
11.626

11.101
11.163
11.023
10.997
10.997
10.997

10.368
10.672
10.612
10.614
10.611
10.611
10.611

10.466
10.699
10.656
10.491
10.486
10.488
10.488
10.488

10.775
10.532
10.522
10.836
11.871
11.771
11.771
11.771
11.771

13.161
−8.544

12.865
−12.684

12.737
−12.798

11.912
−11.886

11.626
−11.626

10.997
−10.997

10.611
−10.611

10.488
−10.488

11.771
−11.771

4.617

181

−61

26

2006

7.504
6.936
6.904
6.329
6.330
6.216
6.211
6.211
6.211
6.211
6.211 112.379
−6.211 −107.617
4.763

VERLOOPOVERZICHT VOOR VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN LEVEN
VOORZIENING VOOR LEVENSVERZEKERINGEN
Balans per 1 januari

(€ MILJOEN)
2015
BRUTO

2015
HERVERZEKERING

2014
BRUTO

2014
HERVERZEKERING

25.810

1.116

25.564

575

Overname
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Betaalde uitkeringen
Netto ontvangen premies
Technisch resultaat
Valutakoersverschillen
Oprenting
Vrijval van kostendekking
Effect van wijzigingen in aannames
Effect van mutaties in de reële waarde
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

TOTAAL

−27
−27
−2.559
1.531
−216
5
673
−119
53
−4
765
25.939

−209
133
−45

−17

−2
976

−2.406
1.598
−336
5
870
−129
269
223
179
25.810

−192
728
16

−12

1
1.116
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VERLOOPOVERZICHT VOOR VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN LEVEN

(€ MILJOEN)
2015
BRUTO

OVERLOPENDE RENTESTANDKORTINGEN
Balans per 1 januari
Verleende kortingen
Valutakoersverschillen
Afschrijving
Balans per 31 december
WINSTDELING EN KORTINGEN VOOR POLISHOUDERS
Balans per 1 januari
Netto mutaties in de verslagperiode
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

−29

−12
9
−40

−15
−1
8
−37

6.745

2.150

−543

4.738
−143
6.745

32.101

De voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen
omvat een bedrag van €18,3 miljard (31 december 2014:
€17,3 miljard) voor verzekeringscontracten met
winstdelingskenmerken.
De voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen
omvat een bedrag van €1,7 miljard (31 december 2014:
€1,9 miljard) voor contracten zonder winstdeling, die is
berekend op basis van huidige disconteringsvoeten.

2014
BRUTO

−37

6.202

TOTAAL VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN LEVEN

De disconteringsvoet die is gebruikt om de voorzieningen
te bepalen voor levensverzekeringen waarvan de
kasstromen zijn gebaseerd op vaste aannames heeft
betrekking op Nederlandse bedrijfsactiviteiten en heeft
een bandbreedte tussen 3% en 4%. Voorzieningen voor
levensverzekeringen met betrekking tot Nederlandse
activiteiten waarvan kasstromen zijn berekend op basis
van marktrente zijn gebaseerd op de Euro Swap Curve,
inclusief een illiquiditeitspremie afhankelijk van de
winstdelingskenmerken van het verzekeringscontract,
die is geëxtrapoleerd door middel van een Ultimate
Forward Rate (UFR) en bedraagt per ultimo 2015 4,2%.
De UFR is de risicovrije disconteringsvoet na de ‘Last
Liquid Point (LLP)’ in de euroswapmarkt en is gebaseerd
op een langetermijn-evenwichtswaarde van historische
gegevens. De voorzieningen voor levensverzekeringen
voor buitenlandse werkmaatschappijen zijn over het
algemeen berekend op basis van discontering met een
rentevoet die gegarandeerd is voor het product of in
sommige gevallen op basis van geprognosticeerde
rendementen op gerelateerde beleggingen.

2015
HERVERZEKERING

976

32.518

2014
HERVERZEKERING

1.116

De netto mutaties als gevolg van herrubricering in 2015
hebben vooral betrekking op een gewijzigde classificatie
van een groep contracten voor Verzekeringsverplichtingen waarbij polishouders het beleggingsrisico
dragen vanwege gewijzigde contractuele voorwaarden.
Daarnaast zijn er verzekeringscontracten
geherrubriceerd naar Beleggingscontracten vanwege een
gewijzigde beoordeling van het onderliggende risico.

Daarnaast is €2,4 miljard (31 december 2014: €2,3
miljard) van de voorziening gebaseerd op
disconteringsvoeten van geprognosticeerde
rendementen op gerelateerde beleggingen.
Van de technische voorzieningen heeft €6,7 miljard (31
december 2014: €7,0 miljard) betrekking op ‘closed
book’ activiteiten. Uitkeringen gerelateerd aan de ‘closed
book’ activiteiten bedragen €875 miljoen (31 december
2014: €932 miljoen).
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20. VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN WAARBIJ POLISHOUDERS HET BELEGGINGSRISICO DRAGEN
(€ MILJOEN)
2015

2014

Balans per 1 januari

17.014

19.387

Betaalde uitkeringen
Netto ontvangen premies
Technisch resultaat
Oprenting
Vrijval van kostendekking
Effect van mutaties in de reële waarde met betrekking tot financiële activa
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

−1.292
835
−69
91
−65
527
−801
16.240

−5.000
1.110
−13
112
−65
1.544
−61
17.014

In voorgaande jaren zijn er in Nederland discussies
geweest over de kosten die zijn opgenomen in
beleggingsverzekeringen, zoals de levensverzekeringen
met een unit-linked alternatief. Algemeen werd
aangevoerd dat de kosten van een aantal van deze
producten disproportioneel hoog waren, dat in sommige
gevallen een juridische grond voor deze kosten ontbrak
en dat de verstrekte informatie aan de verzekerde met
betrekking tot deze kosten niet transparant was, wat als
vermeende misleiding wordt beschouwd.

In het verleden heeft Achmea overeenstemming bereikt
met een aantal consumentenbelangenorganisaties in
Nederland. De discussie over deze
beleggingsverzekeringen is nog steeds gaande. Bij het
vaststellen van de verzekeringsverplichtingen wordt ook
rekening gehouden met deze discussie.
De daling ten opzichte van 2014 van betaalde uitkeringen
is hoofdzakelijk het gevolg van de beëindiging of het
overboeken van verzekeringscontracten met
gesepareerde beleggingscontracten.

ANALYSE OP BASIS VAN GESCHATTE TIJD TOT VERVALDATUM
31 december 2015
31 december 2014

Deze tabel toont de Verzekeringsverplichtingen waarbij
polishouders die het beleggingsrisico dragen, verdeeld
op basis van resterende looptijd tot vervaldatum.

Mutaties als gevolg van herrubricering zijn wijzigingen
tussen Verzekeringsverplichtingen waar polishouders
beleggingsrisico's dragen en
levensverzekeringverplichtingen.
Van de technische voorzieningen voor verzekeringen
waarbij polishouders het beleggingsrisico dragen heeft
€11,6 miljard (31 december 2014: €11,7 miljard)
betrekking op ‘closed book’ activiteiten. Uitkeringen
gerelateerd aan de ‘closed book’ activiteiten bedragen
€1,0 miljard (31 december 2014: €1,2 miljard).

(€ MILJOEN)

BINNEN 1 JAAR

1-5 JAAR

5-15 JAAR

NA 15 JAAR

TOTAAL

512
424

1.507
1.101

5.248
3.892

8.973
11.597

16.240
17.014

De verzekeringsverplichtingen zijn geanalyseerd op basis
van de contant gemaakte kas-in-en uitstromen met
betrekking tot deze verzekeringscontracten.
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21. BELEGGINGSCONTRACTEN
VERLOOPOVERZICHT BELEGGINGSCONTRACTEN
Balans per 1 januari

(€ MILJOEN)
2015

2014

2.158

2.015

Overnames
Desinvesteringen
Wijziging in samenstelling van de groep
Ontvangen vergoeding
Betaalde vergoeding
Effect van mutaties in de reële waarde met betrekking tot financiële activa
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans op 31 december

−3
−3
428
−403
119
36
2.338

ANALYSE NAAR CONTRACTUELE RESTERENDE TIJD TOT VERVALDATUM
Binnen 1 jaar
1-5 jaar
5-15 jaar
Langer dan 15 jaar
Totaal beleggingscontracten

404
−473
160
55
2.158

Financiële contracten met te verwaarlozen
verzekeringsrisico worden gepresenteerd als
beleggingscontracten. De gekoppelde investeringen
worden gepresenteerd als onderdeel van Beleggingen
voor rekening en risico van polishouders. Mutaties als
gevolg van herrubricering hebben betrekking op
veranderingen in classificatie als gevolg van een
gewijzigde beoordeling van het onderliggende risico.

(€ MILJOEN)
2015

2014

237
660
888
553
2.338

219
611
780
548
2.158
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22. PENSIOENVOORZIENINGEN
(€ MILJOEN)
31 DECEMBER 2015

Huidige waarde van toegezegde pensioenverplichting
Reële waarde van totale beleggingen die toegezegde pensioenverplichtingen
afdekken
Reële waarde van niet-kwalificerende beleggingen die toegezegde
pensioenverplichtingen afdekken
Niet gedekte positie
Effect van beperking in activering
Nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

NEDERLAND

ANDERE LANDEN

TOTAAL

938

95

1.033

−949

−73

−1.022

880
869

22

880
891

869

22

891

NEDERLAND

ANDERE LANDEN

TOTAAL

1.008

135

1.143

−1.006

−82

−1.088

934
936

53

934
989

936

53

989

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER 2014

Huidige waarde van toegezegde pensioenverplichting
Reële waarde van totale beleggingen die toegezegde pensioenverplichtingen
afdekken
Reële waarde van niet-kwalificerende beleggingen die toegezegde
pensioenverplichtingen afdekken
Niet gedekte positie
Effect van beperking in activering
Nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten

Achmea kent een pensioenregeling voor het merendeel
van de medewerkers. De pensioenregeling, die wordt
uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Achmea, is van
toepassing voor de meerderheid van de ruim 14.000
medewerkers in Nederland en is een zogenaamde
collectieve vaste bijdrageregeling (CDC-regeling). De
verplichting van Achmea is beperkt tot het betalen van
de overeengekomen premie voor het huidige dienstjaar.
Achmea’s toegezegde pensioenverplichting is
grotendeels gerelateerd aan opgebouwde rechten met
betrekking tot voormalige toegezegde
pensioenverplichtingen. Deze toegezegde
pensioenverplichtingen zijn van toepassing in Nederland,
Ierland en voor een beperkt bedrag in Griekenland. Een
uitkering ten behoeve van medische kosten is niet
opgenomen in deze regeling.

Er worden jaarlijks bijdragen voor de pensioenregelingen
betaald voor de financiering van te betalen
verplichtingen gedurende de looptijd van de regeling,
berekend conform de lokale wettelijke vereisten.
Daarnaast worden er, voor zover van toepassing,
aanvullende bijdragen betaald zodat de
pensioenregelingen voldoen aan toepasselijke lokale
regelgeving met betrekking tot beleggingen en
financieringsniveaus.
Achmea’s toegezegde pensioenverplichting is
grotendeels gerelateerd aan pensioenregelingen
uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
Zorgverzekeraars (SBZ) en opgebouwde rechten van
voormalige toegezegde pensioenregelingen in Ierland.

De toegezegde pensioenregeling uitgevoerd door SBZ is
een bedrijfstakpensioenfonds, waarin Achmea als
werkgever voor een aantal Nederlandse zorgentiteiten
binnen de groep participeert. SBZ bepaalt de bijdragen
van Achmea (en andere werkgevers) op basis van
actuarieel bepaalde premies voor de individuele
deelnemer. Een voorwaardelijke indexatie kan binnen de
regeling worden toegezegd afhankelijk van de
beleggingsopbrengsten. Achmea betaalt hiervoor geen
premie. Achmea is alleen aansprakelijk voor het aandeel
van haar medewerkers in de pensioenregeling en heeft
geen andere financiële verplichtingen met betrekking tot
de pensioenregeling.
In het geval van het beëindigen van de pensioenregeling
of in het geval Achmea niet meer participeert in de
pensioenregeling heeft Achmea het recht de tot dat
moment opgebouwde pensioenaanspraken van de
deelnemers in
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de regeling over te dragen aan een ander pensioenfonds,
zonder verrekening van eventuele overschotten en
tekorten.
De opgebouwde rechten van de voormalige toegezegde
pensioenverplichtingen in Nederland zijn verzekerd bij de
Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en
daarmee behoudt Achmea de financiële en actuariële
risico’s.
De beleggingen gerelateerd aan de verzekeringscontracten maken deel uit van Beleggingen (en kunnen
niet worden aangemerkt als kwalificerende beleggingen
ter dekking van toegezegde pensioenverplichtingen).

Pensioenen voor de Ierse medewerkers worden verzorgd
via de collectieve pensioen- en overlijdensrisicoregeling
van Friends First. Vanaf 2014 bouwen medewerkers van
Friends First pensioenrechten op, op basis van een vaste
bijdrageregeling. De opgebouwde rechten tot 2014 zijn
gebaseerd op een toegezegde pensioenregeling, waarbij
de pensioenleeftijd is gelijkgesteld aan de
pensioenleeftijd voor het staatspensioen in Ierland en de
opgebouwde rechten van de deelnemers worden
geïndexeerd op basis van prijsinflatie.
Bijdragen betaald aan de collectieve vaste
bijdrageregeling bedroegen in 2015 €288 miljoen (2014:
€292 miljoen).

VERLOOPOVERZICHT PENSIOENVOORZIENINGEN

(€ MILJOEN)
REËLE WAARDE
VAN
BELEGGINGEN
DIE TOEGEZEGDE
TOEGEZEGDE
PENSIOENPENSIOEN- VERPLICHTINGEN
VERPLICHTING
AFDEKKEN

Balans per 1 januari
Huidige servicekosten
Netto rentelast op nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van
toegezegde pensioenrechten
Rendement op fondsbeleggingen, exclusief bedragen
opgenomen onder netto rentelast
Actuariële winsten en verliezen voortvloeiend uit
wijzigingen in demografische aannames
Actuariële winsten en verliezen voortvloeiend uit
wijzigingen in financiële aannames
Ervaringswinsten en -verliezen
Pensioenkosten verstreken diensttijd en afwikkelingen
Netto kosten inperking en afbouw pensioenregeling
Betaalde bijdragen
Medewerkers
Groepsmaatschappijen Achmea
Betaalde uitkeringen op grond van regeling
Betaalde uitkeringen
Afwikkelingen
Overige mutaties
Balans per 31 december

De pensioenvoorziening heeft grotendeels een langdurig
karakter. De bijdrage wordt in de regel vastgesteld als de
actuarieel benodigde premie voor de koopsom voor de in
dat jaar te verwerven pensioenopbouw, rekening
houdend met de actuele rente.

1.143

NETTOVERPLICHTING
UIT HOOFDE VAN
TOEGEZEGDE
PENSIOENRECHTEN 2015

NETTOVERPLICHTING
UIT HOOFDE VAN
TOEGEZEGDE
PENSIOENRECHTEN 2014

989

793

7

6

−3

20

29

7

7

−20

−154

7
23

EFFECT VAN
BEPERKING IN
ACTIVERING

4
−49
−10

−49
−10

−25

−25

1

222
−5
−2

−1
−8

−8

−9

−31
−26

2
15

−29
−11

−29

1.033

−142

891

989
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Het effect van beperking in activering betreft bepaalde
pensioenregelingen waar de fondsbeleggingen de
toegezegde pensioenverplichtingen overstijgen.
Wanneer Achmea niet onvoorwaardelijk gerechtigd is tot
het surplus binnen de pensioenregeling, wordt het
surplus niet als vordering opgenomen in het Overzicht
van de financiële positie.
De toekomstige bijdragen van medewerkers aan de
pensioenregeling worden meegenomen bij het bepalen
van de toegezegde pensioenverplichting en huidige
servicekosten.
In 2015 is de pensioenregeling voor de Raad van Bestuur
veranderd. Met ingang van 1 januari 2015 zullen deze
medewerkers hun rechten ook opbouwen op basis van

een CDC-regeling. Als gevolg hiervan is een deel van de
pensioenverplichtingen in 2015 op basis van de positie
per 1 januari 2015 afgewikkeld. Het resultaat van deze
afwikkeling bedroeg €25 miljoen en is opgenomen onder
Bedrijfskosten, pensioenen.
In 2015 heeft Friends First een overeenkomst bereikt
met een aantal individuele leden van haar
pensioenregeling om gebruik te maken van een
verbeterde overdrachtswaarde van de bestaande
rechten onder deze pensioenregeling. Deze leden
hebben individueel gekozen voor de overdracht van de
waarde van hun opgebouwde rechten tegen een
lumpsum betaling aan de nieuwe toegezegde
bijdragepensioenregeling. Aangezien deze verbeterde
overdrachtswaarde mogelijkheid geen onderdeel

uitmaakt van de voorwaarden van de voormalige
toegezegd pensioenregeling is een resultaat op de
afwikkeling opgenomen onder Overige lasten voor een
bedrag van €11 miljoen.
In 2014 was de afwikkeling van de gewijzigde
pensioenregeling voor het merendeel van medewerkers
in Nederland geëffectueerd. Vóór 2014 had Achmea een
toegezegde pensioenregeling afgesproken voor deze
medewerkers. De juridische en feitelijke verplichtingen
gerelateerd aan de vorige pensioenregeling (toegezegd
pensioen) zijn in 2014 afgewikkeld, gebaseerd op de
stand per 1 januari 2014. Het resultaat op deze
afwikkeling bedroeg €-8 miljoen en is opgenomen onder
Bedrijfskosten, pensioenen.

BELANGRIJKE ACTUARIËLE AANNAMES OP BALANSDATUM (UITGEDRUKT ALS GEWOGEN
GEMIDDELDE AANNAMES)
2014

2015

Disconteringsvoet
Toekomstige salarisverhogingen
Toekomstige pensioenverhogingen
Toekomstige pensioenverhogingen voor lopende uitkeringen
Ratio personeelsverloop

NEDERLAND

ANDERE LANDEN

NEDERLAND

ANDERE LANDEN

2,20
2,00
1,30
0,60
3,00

0,83 - 2,70
1,66
1,95

2,10
2,00
1,80
0,80
3,00

2,20
1,00
1,95

2,00

2,00

Het personeelsverloop in Nederland heeft alleen betrekking op actieve deelnemers en betreft daarom slechts een klein deel van de pensioenvoorziening.

De disconteringsvoet voor de toegezegde
pensioenverplichting wordt bepaald aan de hand van
marktrendementen op bedrijfsobligaties met een hoge
kredietwaardigheid (AA rating of beter). Achmea gebruikt
de Towers Watson Rate: Link-curve.

Aannames met betrekking tot toekomstige sterftecijfers
worden bepaald op basis van actuariële adviezen in
overeenstemming met gepubliceerde statistieken en
ervaringen in elke gebied. Voor het vaststellen van de

toegezegde pensioenverplichting wordt in Nederland 'de
prognosetafel AG2014' toegepast.
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Deze aannames worden vertaald in een gemiddelde levensverwachting in jaren voor iemand die op de in de
respectieve pensioenregelingen opgenomen leeftijd met pensioen gaat:

GEMIDDELD AANTAL JAREN PENSIOENBETALING
2014

2015

Met pensioen aan het einde van de verslagperiode:
- Mannen
- Vrouwen
Met pensioen 20 jaar na afloop van de verslagperiode:
- Mannen
- Vrouwen

NEDERLAND

ANDERE LANDEN

NEDERLAND

ANDERE LANDEN

22
24

18
20

22
24

19
21

24
26

21
23

24
26

21
23

De gewogen gemiddelde duur van de Toegezegde pensioenverplichting is 17 jaar (2014: 18 jaar).

LOOPTIJDANALYSE VAN VERWACHTE NIET GEDISCONTEERDE KASSTROMEN MET
BETREKKING TOT DE TOEGEZEGDE PENSIOENVERPLICHTINGEN
Minder dan 10 jaar
10 - 30 jaar
30 - 50 jaar
Langer dan 50 jaar
Balans op 31 december
Effect van discontering
Toegezegde pensioenverplichtingen

De beleggingen die toegezegde pensioenverplichtingen
afdekken bestaan hoofdzakelijk uit verzekeringspolissen
die zijn uitgegeven door deze werkmaatschappijen van
Achmea, deze komen niet in aanmerking als

(€ MILJOEN)
2015

2014

318
832
440
55
1.645
−612
1.033

351
884
488
58
1.781
−638
1.143

fondsbeleggingen. De kwalificerende fondsbeleggingen
bestaan hoofdzakelijk uit genoteerde zeer
gediversifieerde instrumenten, hoofdzakelijk
instrumenten in Aandelen en gelijksoortige beleggingen

ter waarde van €44 miljoen (31 december 2014: €45
miljoen) en Schuldinstrumenten ter waarde van €89
miljoen (31 december 2014: €92 miljoen).
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Onderstaande tabel toont het effect van wijzigingen in aannames op de toegezegde pensioenverplichtingen.

EFFECT OP DE RESTERENDE TOEGEZEGDE PENSIOENVERPLICHTING

(€ MILJOEN)
WIJZIGING IN
AANNAME

2015

Disconteringsvoet
Toekomstige salarisverhoging
Toekomstige pensioenverhoging voor lopende uitkeringen
Verbetering sterftecijfer
Ratio personeelsverloop

1%
1%
1%
1 jaar
1%

TOENAME IN
AANNAME AFNAME IN AANNAME

−158
20
152
34
−3

206
−17
−51
−34
1
(€ MILJOEN)

WIJZIGING IN
AANNAME

2014

Disconteringsvoet
Toekomstige salarisverhoging
Toekomstige pensioenverhoging voor lopende uitkeringen
Verbetering sterftecijfer
Ratio personeelsverloop

-

1%
1%
1%
1 jaar
1%

TOENAME IN
AANNAME AFNAME IN AANNAME

−183
48
168
37
−3

241
−39
−82
−38
1

De wijzigingen in percentages van de aannames in bovenstaande tabel zijn in absolute bedragen. Dit betekent dat de aanname verandert met 100 bp.
De wijziging in het sterftecijfer van 1 jaar betekent dat de levensverwachting van de deelnemers met 1 jaar toe- of afneemt.

De gevoeligheidsanalyses zijn gebaseerd op een wijziging
in een aanname, terwijl alle andere aannames
ongewijzigd blijven. In de praktijk is het niet
waarschijnlijk dat dit zal gebeuren en kunnen wijzigingen
in aannames met elkaar samenhangen. Voor het
omrekenen van de gevoeligheid van de Toegezegde

pensioenverplichting naar belangrijke actuariële
aannames is dezelfde methode (actuele waarde van de
toegezegde pensioenverplichting op basis van de
‘projected unit credit’-methode aan het einde van de
verslagperiode) toegepast als voor het berekenen van de
opgenomen pensioenvoorziening in het geconsolideerd

overzicht van de financiële positie. Daarnaast is er geen
rekening gehouden met het matigende effect van
wijzigingen op de waarde van de fondsbeleggingen.
Achmea verwacht €8 miljoen aan bijdragen te betalen
aan toegezegde pensioenregelingen in 2016.
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23. OVERIGE VOORZIENINGEN
(€ MILJOEN)

2015

Balans per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijgevallen
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december
Langlopend
Kortlopend
Balans per 31 december

REORGANISATIE

JURIDISCHE
CLAIMS

VERLIESLATENDE
CONTRACTEN

PERSONEELSBELONINGEN
(EXCLUSIEF
PENSIOENEN)

OVERIGE

TOTAAL

217

77

23

39

57

413

56
−116
−4
13
166

48
−45
−23

12
−8

5
−3
−4

3
−5
−7

57

−1
26

37

48

124
−177
−38
12
334

111
55
166

50
7
57

17
9
26

36
1
37

9
39
48

277
57
334
(€ MILJOEN)

REORGANISATIE

JURIDISCHE
CLAIMS

VERLIESLATENDE
CONTRACTEN

PERSONEELSBELONINGEN
(EXCLUSIEF
PENSIOENEN)

OVERIGE

TOTAAL

33

109

32

40

60

274

Toevoegingen
Onttrekkingen
Vrijgevallen
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

267
−62
−5
−16
217

20
−20
−27
−5
77

6
−13
−2
23

9
−1
−4
−5
39

36
−38
−11
10
57

338
−134
−49
−16
413

Langlopend
Kortlopend
Balans per 31 december

158
59
217

22
55
77

15
8
23

37
2
39

15
42
57

247
166
413

2014

Balans per 1 januari
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Mutaties als gevolg van herrubricering in 2014 zijn
voornamelijk gerelateerd aan een verandering in
presentatie. De mutaties als gevolg van herrubricering in
2015 hebben betrekking op een overboeking vanuit de
overige schulden naar overige voorzieningen vanwege de
ingeschatte looptijd.

Reorganisatie
In december 2013 kondigde Achmea aan dat zij de
aanpassingen aan haar organisatie zou bespoedigen om
de klantenfocus verder te vergroten, de kosten voor
klanten te reduceren en investeringen in haar
onlinediensten te faciliteren. Dit leidt tot een geleidelijke
afname van de personele bezetting van circa 4.000 FTE's,
waarvan een groot deel boventallig zal worden.
Op 31 december 2015 bedraagt de
reorganisatievoorziening €166 miljoen (31 december
2014: €217 miljoen). De belangrijkste aannames die
worden gebruikt bij het vaststellen van de voorziening
voor de reorganisatie hebben betrekking op het
gemiddelde salaris, de overplaatsingsperiode en de kans
op een overstap naar een andere functie binnen Achmea
of elders.
Deze voorzieningen verschillen in verwachte
afwikkelingsdatum, maar de meeste zullen naar
verwachting een langere looptijd hebben dan twaalf
maanden.

Juridische claims
Onder juridische claims vallen voorzieningen met
betrekking tot juridische claims en mogelijke
vergoedingen met betrekking tot verzekerings- en nietverzekeringsactiviteiten van Achmea. Door de aard van
deze voorzieningen is de verwachte looptijd onzeker,
maar de meeste zullen naar verwachting een langere
looptijd hebben dan twaalf maanden. De waarde van
juridische claims wordt bepaald op basis van het oordeel
van het management, externe professionele beoordeling
en ervaring.

Met een voormalige klant is in 2015 een akkoord bereikt,
waardoor dotaties zijn gedaan aan de voorziening voor
juridische claims. De afwikkeling van de voorziening vond
plaats in 2015. In de Winst- en verliesrekening zijn de
kosten gerelateerd aan deze voorziening gepresenteerd
als het bedrag na aftrek van ingeschatte restituties. De
totale schikking aan juridische claims voortkomend uit
normale bedrijfsvoering die in 2015 heeft plaats
gevonden heeft een geringe impact op het netto
resultaat.

Overige
Overige voorzieningen bestaan uit verplichtingen met
betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van zorgverzekering
en diverse andere verplichtingen die qua omvang
beperkt zijn. Deze verplichtingen verschillen in verwachte
afwikkelingsdatum, maar de meeste zullen naar
verwachting een langere looptijd hebben dan twaalf
maanden. De Overige voorzieningen worden bepaald op
basis van het oordeel van het management, externe
professionele beoordeling en ervaring.

Verlieslatende contracten
Verlieslatende contracten hebben hoofdzakelijk
betrekking op verplichtingen gerelateerd aan gehuurde
ongebruikte kantoorpanden en andere panden en ITgerelateerde contracten. Deze voorzieningen verschillen
in verwachte afwikkelingsdatum, maar de meeste zullen
naar verwachting een langere looptijd hebben dan twaalf
maanden.
De omvang van de verplichting voor verlieslatende
contracten wordt vastgesteld aan de hand van
contractuele overeenkomsten, waarbij rekening wordt
gehouden met eventuele economische voordelen die
naar verwachting onder het contract zullen worden
verkregen.

Personeelsbeloningen (exclusief
Pensioenvoorzieningen)
Voorzieningen voor personeelsbeloningen hebben
betrekking op personeelsbeloningen uitkeerbaar na
meer dan twaalf maanden, met inbegrip van
voorzieningen voor jubileumuitkeringen. Deze
voorzieningen verschillen in verwachte
afwikkelingsdatum, maar het grootste deel heeft een
looptijd langer dan twaalf maanden. De waarde van
Voorzieningen voor personeelsbeloningen wordt bepaald
op basis van het oordeel van het management, externe
professionele beoordeling en ervaring.
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24. TOEVERTROUWDE MIDDELEN BANKBEDRIJF
TOEVERTROUWDE MIDDELEN
BANKBEDRIJF
Balans per 31 december

(€ MILJOEN)
2015

2014

5.995

6.306

De reële waarde van de kredietportefeuille bankbedrijf
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs per
balansdatum is €5.732 miljoen (2014: €6.327 miljoen).
De reële waardebepaling is hoofdzakelijk gebaseerd op
input van waarneembare marktgegevens.

.

ANALYSE OP BASIS VAN CONTRACTUELE RESTERENDE TIJD TOT VERVALDATUM (INCLUSIEF OPGEBOUWDE RENTE)

Minder dan 3 maanden
3-12 maanden
1-5 jaar
Langer dan 5 jaar

TOEVERTROUWDE
MIDDELEN
BANKBEDRIJF

RENTEBETALINGEN

3.105
697
1.509
684
5.995

20
50
152
204
426

(€ MILJOEN)

TOTAAL 2015

TOEVERTROUWDE
MIDDELEN
BANKBEDRIJF

RENTEBETALINGEN

TOTAAL 2014

3.125
747
1.661
888
6.421

3.120
468
1.457
1.261
6.306

36
41
186
84
347

3.156
509
1.643
1.345
6.653
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25. LENINGEN EN OPGENOMEN GELDEN
LENINGEN EN OPGENOMEN GELDEN GECLASSIFICEERD NAAR SOORT
2015

Deposito's van kredietinstellingen
Leningen met zekerheidsstelling
Leningen zonder zekerheidstelling
Achtergestelde leningen
Overig

2014

Deposito's van kredietinstellingen
Leningen met zekerheidsstelling
Leningen zonder zekerheidstelling
Achtergestelde leningen
Overig

De reële waarde van leningen en opgenomen gelden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs per
balansdatum bedraagt €7.765 miljoen (31 december
2014: €7.274 miljoen).

(€ MILJOEN)
LENINGEN TEGEN
REËLE WAARDE

LENINGEN TEGEN
GEAMORTISEERDE
KOSTPRIJS

TOTAAL

13
13

2.158
4.890
522
20
7.590

2.158
4.890
522
33
7.603

LENINGEN TEGEN
REËLE WAARDE

LENINGEN TEGEN
GEAMORTISEERDE
KOSTPRIJS

TOTAAL

19
19

101
2.663
3.470
527
231
6.992

101
2.663
3.470
527
250
7.011

De nominale waarde van de leningen gewaardeerd tegen
reële waarde bedraagt €13 miljoen (31 december 2014:
€19 miljoen).
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VERLOOPOVERZICHT LENINGEN EN OPGENOMEN GELDEN

(€ MILJOEN)
DEPOSITO'S VAN
KREDIETINSTELLINGEN

LENINGEN MET
ZEKERHEIDSSTELLING

LENINGEN ZONDER
ZEKERHEIDSSTELLING

ACHTERGESTELDE
LENINGEN

OVERIGE

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

101

2.663

3.470

527

250

7.011

11.131

−101

833
−1.444

1.871
−474
1
18
45
48
−89
4.890

19
−236

2.723
−2.255
1
18
53
52

3.034
−7.137
1
3
17
−38

33

7.603

7.011

Balans per 1 januari
Opgenomen bedragen
Afgeloste bedragen
Afschrijving
Valutakoersverschillen
Waardemutatie vanwege reële waarde hedge accounting
Opgebouwde rente
Mutaties als gevolg van herrubricering
Balans per 31 december

13
4
89
2.158

−5

522

Per 31 december 2015 bedroegen de totale uitstaande leningen om de bancaire activiteiten te financieren €6.575 miljoen (2014: €5.268 miljoen).

ANALYSE OP BASIS VAN CONTRACTUELE RESTERENDE TIJD TOT VERVALDATUM

Minder dan 3 maanden
3-12 maanden
1-5 jaar
Langer dan 5 jaar

Deposito's van kredietinstellingen
Deposito's van kredietinstellingen omvatten deposito's
van zowel centrale banken (ECB) als andere commerciële
banken. In 2015 is de ‘Long-term refinancing operations
(LTRO)’ van de ECB waaraan Achmea in het verleden had
deelgenomen, volledig afgelost.

Leningen met zekerheidsstelling
De bancaire activiteiten van Achmea worden ook
gefinancierd door verpanding van hypothecaire
vorderingen als zekerheidsstelling voor leningen.

(€ MILJOEN)
LENINGEN EN
OPGENOMEN
GELDEN

RENTE

641
842
3.818
2.302
7.603

49
37
209
88
383

Hiervoor worden door Achmea Bank N.V obligaties
uitgegeven op grond van het financieringsprogramma
voor leningen met zekerheidsstellingen van €10 miljard,
het financieringsprogramma voor obligaties met
zekerheidsstellingen van €10 miljard en verschillende
door woninghypotheken gedekte effecten, uitgegeven
door afzonderlijke entiteiten (SPV’s) waarover Achmea
Bank N.V. control heeft.

TOTAAL 2015

LENINGEN EN
OPGENOMEN
GELDEN

RENTE

TOTAAL 2014

690
879
4.027
2.390
7.986

685
1.468
3.427
1.431
7.011

25
69
177
71
342

710
1.537
3.604
1.502
7.353

leningen voor woningen is €4,8 miljard (31 december
2014: €5,8 miljard).
In 2015 heeft Achmea's dochtermaatschappij Achmea
Bank N.V. met succes €850 miljoen aan RMBS (DRMP I)
uitgegeven met een coupon van 1,125%. De Notes
hebben een looptijd van 7 jaar (de vervaldatum is april
2022). De Notes staan genoteerd aan de Irish Stock
Exchange in Dublin, Ierland.

Deze obligatieleningen zijn in verschillende basisvaluta’s
uitgegeven. De boekwaarde van deze hypothecaire
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LENINGEN ZONDER
ZEKERHEIDSSTELLING
Door de staat gegarandeerde
leningen Achmea Bank N.V.
Senior ongedekte obligaties
Achmea Bank N.V.
Commercial Paper
Senior Unsecured Notes Achmea
B.V.
Schuldinstrumenten Achmea B.V.
Senior Unsecured Notes Achmea
B.V.

(€ MILJOEN)
2015

2014

3.689
262

2.386
174

744

744

195
4.890

166
3.470

In oktober 2012 heeft Achmea Bank N.V. een ‘Unsecured
Medium Term Note programme (EMTN)’ opgezet van
€2,5 miljard. In 2015 heeft Achmea Bank N.V. de uitgifte
van twee nieuwe tranches onder dit programma
succesvol afgerond voor in totaal €1,2 miljard. Daarnaast
heeft Achmea Bank N.V. in 2015 haar Private Placements
met €606 miljoen uitgebreid. Daarmee bedraagt het
totaal uitstaande bedrag binnen het ongedekte EMTNprogramma €3,7 miljard, waaronder €821 miljoen
Private Placements (31 december 2014: €214 miljoen).

Achmea Bank N.V. heeft ook een Frans commercial
paperprogramma opgezet van €1,5 miljard. Dit
programma geeft Achmea Bank N.V. toegang tot de
internationale geldmarkt om zo de financieringsmix te
diversifiëren. Eind 2015 heeft gebruik van dit programma
geresulteerd in een totaal uitstaand bedrag aan
commercial paper van €262 miljoen. (31 december 2014:
€174 miljoen)

De achtergestelde leningen zijn achtergesteld bij alle
andere huidige en toekomstige verplichtingen en hebben
allen dezelfde status. De gemiddelde rente voor 2015
was 6,0% (2014: 5,9%).

De gesyndiceerde kredietfaciliteit van Achmea B.V. heeft
een maximum omvang van €750 miljoen die in 2020
afloopt. Ultimo 2015 waren de toegewezen kredietlijnen
niet opgenomen.

Achtergestelde leningen
In april 2013 gaf Achmea B.V. €500 miljoen uit aan
achtergestelde leningen met een coupon van 6%. Deze
achtergestelde leningen hebben een looptijd van 30 jaar
(vervaldatum is 4 april 2043) met een eerste call optie na
10 jaar. De Notes zijn genoteerd aan de Irish Stock
Exchange in Dublin, Ierland.
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26. OVERIGE SCHULDEN
(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

921
86
586
202
100
163
298
31
226
324
2.937

955
125
411
280
74
173
245
33
277
374
2.947

Verplichtingen uit directe verzekering
Polishouders
Tussenpersonen
Vooruitbetaalde premies
Overige beleggingsschulden
Herverzekeringsverplichtingen
Belastingen en sociale verzekeringspremies
Crediteuren
Pensioenverplichtingen
Overlopende verplichtingen
Overige

Een bedrag van €132 miljoen (31 december 2014: €430
miljoen) opgenomen onder Overige schulden wordt naar
verwachting over meer dan twaalf maanden na
balansdatum afgewikkeld. Voor overige schulden die
naar verwachting binnen twaalf maanden na
balansdatum worden afgewikkeld, is de boekwaarde

een redelijke benadering van de reële waarde. De reële
waarde van schulden die naar verwachting over meer
dan twaalf maanden na balansdatum worden
afgewikkeld, bedraagt €131 miljoen per 31 december
2015 (31 december 2014: €429 miljoen).

27. OPERATIONELE LEASECONTRACTEN
De toekomstige huurovereenkomsten uit hoofde van operationele leasecontracten zijn als volgt:

OPERATIONELE LEASE- EN
HUURCONTRACTEN
Korter dan één jaar
Tussen één en vijf jaar
Langer dan één jaar

(€ MILJOEN)
2015

2014

16
27
227
270

22
27
258
307

In 2015 werd €4,4 miljoen als kosten opgenomen in de
Winst- en verliesrekening vanwege operationele leases
(2014*: €6,8 miljoen). De opbrengsten uit subleases
bedragen in 2015 €5,3 miljoen (2014*: €5,3 miljoen).
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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28. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Gerechtelijke procedures
Achmea B.V. en de maatschappijen die deel uitmaken
van Achmea-groep zijn betrokken in gerechtelijke en
arbitrageprocedures. Deze procedures hebben
betrekking op claims die ingediend zijn door en tegen
deze maatschappijen, voortvloeiend uit reguliere fusies
en bedrijfsactiviteiten, inclusief de activiteiten die zijn
uitgevoerd in de hoedanigheid als verzekeraars,
kredietverstrekkers, dienstverleners, werknemers,
beleggers en belastingbetalers. Alhoewel het niet
mogelijk is om de uitkomst van lopende of komende
gerechtelijke procedures te voorspellen of te bepalen, is
de Raad van Bestuur van mening dat het niet
waarschijnlijk is dat de uitkomst van de procedures een
materieel, negatief effect zullen hebben op de financiële
positie van Achmea B.V.

VOORWAARDELIJKE
VERPLICHTINGEN

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014*

144
80
224

241
341
582

Garanties
Overige verplichtingen
Per 31 december

*

*Aangepast voor presentatie en

vergelijkingsdoeleinden

NIET IN DE BALANS
OPGENOMEN CONTRACTUELE
VERPLICHTINGEN
Verplichtingen uit hoofde van
onherroepelijke faciliteiten
Per 31 december

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

332
332

489
489

De in Nederland gevestigde maatschappijen van Achmea
hebben 'De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden N.V.' garanties verstrekt tot een
maximum van €66 miljoen (2014: €87 miljoen). De

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. is een maatschappij waarbinnen
de deelnemende verzekeringsmaatschappijen de claims
en risico's met betrekking tot terrorisme in een pool
hebben gebundeld.
Achmea B.V. heeft Vereniging Achmea een vrijwaring
verleend voor bedragen die door de Australische
toezichthouder worden opgelegd met betrekking tot de
Australische branche van Achmea Schadeverzekeringen
N.V. voor het geval de Australische toezichthouder
Vereniging Achmea als aandeelhouder in een van de
moedermaatschappijen van Achmea
Schadeverzekeringen N.V. extra verplichtingen en
verantwoordelijkheden oplegt met betrekking tot deze
Australische activiteiten. Naar verwachting zullen er geen
materiële verliezen zijn met betrekking tot deze
vrijwaring. Vanwege de aard van de vrijwaring is deze
niet te kwantificeren.
Daarnaast heeft Achmea B.V. de Rabobank een
vrijwaring verleend voor bedragen die door de
Australische toezichthouder worden opgelegd met
betrekking tot de Australische branche van Achmea
Schadeverzekeringen N.V. voor het geval de Australische
toezichthouder de Rabobank als aandeelhouder in een
van de moedermaatschappijen van Achmea
Schadeverzekeringen N.V. extra verplichtingen en
verantwoordelijkheden oplegt met betrekking tot deze
Australische activiteiten. Naar verwachting zullen er geen
materiële verliezen zijn met betrekking tot deze
vrijwaring. Vanwege de aard van de vrijwaring is deze
niet te kwantificeren.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen met
betrekking tot aandelen die vallen onder een
retrocessieovereenkomst

hun aandelen tegen marktvoorwaarden binnen een
bepaalde periode aan derden, die niet betrokken zijn bij
Achmea B.V., te verkopen. Wanneer een optie wordt
uitgeoefend heeft Achmea B.V. vervolgens het recht om
deze aandelen te kopen van of een derivatentransactie
aan te gaan met de verwervende derde partij. Voor deze
transactie betaalt Achmea B.V. de koper vooraf een
premie die gelijk is aan het transactiebedrag dat de
koper verschuldigd was aan de verkopende
aandeelhouder onder de betreffende optie. Gedurende
de looptijd van de derivatentransactie die geen vaste
vervaldatum heeft, ontvangt Achmea B.V. alle
dividenden die worden uitgekeerd aan de derde partij in
ruil voor een vaste fee. Bij beëindiging van de
derivatentransactie ontvangt Achmea B.V. van de koper
de vooraf betaalde premie en een deel van de wijziging
van de waarde van de aandelen van Achmea B.V. die
door de derde partij worden gehouden gedurende de
looptijd van de derivatentransactie.

AANTAL UITSTAANDE OPTIES

Schweizerische Mobiliar Holding
AG
Gothaer Allgemeine Versicherung
AG
Gothaer Finanz Holding AG

UITSTAANDE PER
31 DECEMBER
2015

UITSTAANDE PER
31 DECEMBER
2014

2.769.246

2.769.246

1.849.108
2.206.482
6.824.836

1.849.108
2.206.482
6.824.836

De uitoefenprijs van de opties is de aandelenprijs van
Achmea zoals vastgesteld in het waarderingsmodel van
Achmea. De laatste volledige waardering is in 2012
uitgevoerd en in die tijd is de aandelenprijs van Achmea
bepaald op €15,56. Daarna zijn indicatieve waarderingen
uitgevoerd die een prijs per aandeel geeft van ongeveer
€13.

Bij een aantal retrocessieovereenkomsten hebben
diverse aandeelhouders van Achmea B.V. de optie om
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Voorwaardelijke activa
Conflict tussen de Slowaakse regering en Achmea
B.V.
In tegenspraak tot een overeenkomst voor het
stimuleren van investeringen tussen Slowakije en
Nederland heeft de Slowaakse regering een verbod op
het uitkeren van winst opgelegd voor de Slowaakse
zorgverzekeraars, inclusief voor Union Zdravotna
Poistovna A.S., de Slowaakse dochtermaatschappij van
Achmea, in de periode 2007 en augustus 2011.

Vanwege dit verbod heeft Achmea de activiteiten in haar
Slowaakse dochtermaatschappij in die periode tijdelijk
gestaakt. Achmea heeft via een internationaal
arbitragetribunaal compensatie geëist voor de geleden
schade en voor het betalen van wettelijke rente. In
december 2012 stelde het tribunaal Achmea in het gelijk.
Op grond van deze uitspraak moet de Slowaakse regering
Achmea compenseren voor geleden schade en voor het
betalen van wettelijke rente. Deze compensatie bedroeg
circa €25 miljoen.

De Slowaakse regering heeft publiekelijk verklaard de
aan Achmea toegekende bedragen niet te zullen betalen
en heeft het arbitragevonnis ter vernietiging voorgelegd
aan een Duitse rechter. In eerste instantie is de claim van
Slowakije afgewezen. Tegen die uitspraak heeft Slowakije
beroep aangetekend bij het Bundes Gerichtshof in
Karlsruhe. Op dit moment is Achmea in afwachting van
de uitspraak van het Bundes Gerichtshof. Vanwege de
doorlopende wettelijke rente is de claim van Achmea
inmiddels toegenomen tot circa €30 miljoen. Gezien het
bovenstaande beschouwt Achmea de vordering
onvoldoende zeker om het als een actief op te nemen.
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29. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Aard van transacties met verbonden partijen

Beloning van de Raad van Bestuur

Partijen worden als verbonden aangemerkt als een partij
zeggenschap of belangrijke invloed kan uitoefenen op de
andere partij (bijvoorbeeld dochtermaatschappij) bij het
nemen van financiële of operationele beslissingen. Bij de
normale bedrijfsvoering heeft Achmea verschillende
soorten relaties (met name op het gebied van
verzekering, bancaire zaken en vermogensbeheer) met
verbonden maatschappijen en partijen met wie reguliere
transacties zijn aangegaan.

De leden van de Raad van Bestuur zijn de bestuurders
van Achmea B.V. die de sleutelposities bekleden op
Groepsniveau.

Achmea beschouwt ook de Stichting Pensioenfonds
Achmea als een verbonden partij. Leden van de Raad van
Bestuur, de Raad van Commissarissen en hun naaste
familie worden eveneens beschouwd als verbonden
partijen van Achmea.
Daarnaast vallen onder de transacties met verbonden
partijen, transacties met: geassocieerde deelnemingen,
joint ventures, managementleden op sleutelposities en
naaste familie van verbonden partijen. De transacties
met die partijen worden niet als materieel voor Achmea
aangemerkt, noch individueel noch voor de groep als
geheel. Een overzicht van Achmea's belangrijkste
dochtermaatschappijen is opgenomen onder Noot 3
Belangen in dochtermaatschappijen.
Achmea kan economische transacties aangaan met
entiteiten waarover de Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen of hun naaste familie zeggenschap
hebben. Dit soort transacties of verbonden partijen
waren er niet in 2015 en 2014.

De beloning van de Raad van Bestuur is in
overeenstemming met de verantwoordelijkheid van hun
posities. De verschillende posities worden gewogen,
waarbij wordt gelet op aspecten als omvang en aard van
de verantwoordelijkheden, complexiteit van de
bestuurlijke context waarin men acteert en de benodigde
kennis, ervaring en competenties.
Behalve het vaste salaris maakt ook de variabele
beloning deel uit van het reguliere beloningspakket van
een lid van de Raad van Bestuur. De
Remuneratiecommissie besluit in het jaar volgend op de
geleverde prestatie over de toekenning van de variabele
beloning. De toekenning van variabele beloning in enig
boekjaar heeft betrekking op prestaties in eerdere jaren.
In geval van toekenning van een variabele beloning over
het voorgaande prestatiejaar, wordt de helft ervan
uitgesteld voor vijf jaar. De uitgestelde variabele
beloning is opgenomen als onderdeel van de
Langlopende personeelsbeloningen. Over de
prestatiejaren 2011 tot en met 2014 werden geen
variabele beloningen toegekend. Dit hield verband met
wetgeving die de eerder, door Achmea Hypotheekbank
onder staatsgarantie aangetrokken funding als
staatsteun definieerde. Onderdeel van deze wetgeving
betrof een verbod op variabele beloning voor de Raad
van Bestuur van de holding Achmea B.V.

Naast het salaris hebben de leden van de Raad van
Bestuur een pensioenregeling. Deze is sinds 1 januari
2014 naar de inhoud hetzelfde als die van het (CAO)
personeel van Achmea. Tot 1 januari 2015 werd de
regeling voor de Raad van Bestuur echter nog uitgevoerd
als verzekerde regeling bij Centraal Beheer. In verband
daarmee was er sprake van een Defined Benefit
(accounting) verplichting.
Per 1 januari 2015 is de uitvoering van de
pensioenregeling van de Raad van Bestuur
ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Achmea.
Daarmee zijn zowel de inhoud van de regeling als de
uitvoering ervan gelijk aan die van het CAO personeel. De
tot en met 31 december 2014 opgebouwde rechten zijn
achtergebleven in de verzekerde regeling bij Centraal
Beheer. Naast de opbouw is ook de indexatie over de tot
en met 31 december 2014 opgebouwde rechten van de
Raad van Bestuur ondergebracht bij de Stichting
Pensioenfonds Achmea. Om de indexatie over de
opgebouwde rechten via Stichting Pensioenfonds
Achmea in te kopen, wordt jaarlijks een bedrag aan
Stichting Pensioenfonds Achmea betaald.
Op 1 januari 2015 is de fiscale pensioenwetgeving
ingrijpend gewijzigd. Zo kan er voortaan nog tot een
vastgesteld grensbedrag pensioen worden opgebouwd
met fiscale ondersteuning (in 2015: €100.000).
Voor medewerkers die tot 1 januari 2015 pensioen
opbouwden boven het fiscale grensbedrag, wordt die
opbouw op een andere wijze gecompenseerd. Dit geldt
voor iedereen, zowel voor CAO medewerkers als voor de
leden van de Raad van Bestuur.
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Hieronder staat het overzicht van de reguliere beloning van de leden van de Raad van Bestuur in 2015. Dit overzicht bevat op totaalniveau ook een vergelijking met 2014.

OVERZICHT REGULIERE BELONING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Actieve leden Raad van Bestuur per 31 december 2015
W.A.J. (Willem) van Duin, Voorzitter
R. (Roelof) Konterman, Vicevoorzitter
H. (Huub) Arendse, CFO
R. (Robert) Otto (vanaf 17 augustus 2015)
B.E.M. (Bianca) Tetteroo (vanaf 15 juni 2015)
H. (Henk) Timmer, CRO
Totaal Actieve leden Raad van Bestuur per 31 december 2015
Voormalige leden Raad van Bestuur in 2015
D. (Danny) van der Eijk (tot 15 juni 2015)
J.A.S (Jeroen) van Breda Vriesman (tot 1 november 2015)
Totaal Voormalige leden Raad van Bestuur in 2015
Totaal 2015
Totaal 2014
Gemiddeld aantal actieve en voormalige leden RvB 2015: 6,1
Gemiddeld aantal actieve en voormalige leden RvB 2014: 5,8

(€ MILJOEN)
JAARSALARIS
(KORTE TERMIJN
PERSONEELSBELONING)

TOEGEKENDE
VARIABELE
BELONING (OVERIGE
KORTE TERMIJN
PERSONEELSBELONING)

PENSIOEN
(GRENS
€100.000)*

BIJDRAGE NETTOPENSIOEN (BOVEN
€100.000)*

LOONTOESLAG
(BOVEN
€100.000)*

TOTAAL

0,98
0,80
0,74
0,25
0,38
0,71
3,86

0,04
0,05
0,05
0,02
0,02
0,04
0,22

0,22
0,17
0,16
0,02
0,03
0,14
0,74

0,22
0,15
0,14
0,02
0,04
0,13
0,70

1,46
1,17
1,09
0,31
0,47
1,02
5,52

0,34
0,61
0,95

0,02
0,03
0,05

0,08
0,11
0,19

0,07
0,13
0,20

0,51
0,88
1,39

4,81
4,46

** 0,27
*** 1,71

0,93

0,90

6,91
6,17

*

De premie die de werkgever betaalt aan de CAO regeling tot €100.000 en vervolgens de werkgeverbijdrage aan het netto pensioen boven €100.000 op basis van de leeftijdsafhankelijke 3% DC
staffel en de zogenaamde loontoeslag pensioen boven €100.000. Zie toelichting Pensioen hierna.

**

Dit bedrag is exclusief de opslag op de ‘Collectieve vaste bijdrage’ premie die Stichting Pensioenfonds Achmea in rekening brengt en exclusief het positieve effect dat aan Achmea B.V.
toekomt, van €25 miljoen als gevolg van de in 2015 gewijzigde pensioenregeling van de Raad van Bestuur. Voor nadere toelichting zie toelichting 22 Pensioenvoorzieningen.

***

De zogenoemde Current Service Costs van de in 2014 nog niet op €100.000 afgetopte pensioenregeling, die als direct verzekerde regeling nog een DB karakter had. Zoals hierna toegelicht
zijn de pensioenkosten 2015 en 2014 daardoor maar beperkt vergelijkbaar.
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Jaarsalaris

Bijdrage netto pensioenregeling boven €100.000

Beëindigingsvergoedingen

Het salaris van de Raad van Bestuur is het vaste all-in
salaris op jaarbasis inclusief vakantiegeld. In 2015 is het
salaris verhoogd met de CAO verhoging, op 1 februari
2015 met 1%, op 1 juni 2015 met 0,25%.

Een deel van de werkgeversbijdrage wordt beschikbaar
gesteld als bijdrage voor deelname aan de zogenoemde
netto pensioenregeling. De werkgever biedt de
mogelijkheid om dit te besteden in de netto
pensioenverzekering aangeboden door Centraal Beheer.

In 2015 is afscheid genomen van twee leden van de Raad
van Bestuur. In verband met hun vertrek is een last
opgenomen van €1,8 miljoen. Deze last is vastgesteld
met inachtneming van de op 7 februari 2015 in werking
getreden Wet Beloningsbeloningsbeleid Financiële
Ondernemingen (WBFO), geïncorporeerd in de Wet
Financieel Toezicht.

Toegekende variabele beloning
Over 2014 is geen variabele beloning toegekend. Wel is
in 2014 aan een aantal leden van de Raad van Bestuur
het uitgestelde deel van de oude variabele
beloningsregeling uit 2010 uitgekeerd. Dit is toegelicht in
het Remuneratierapport 2014. Het is nog niet duidelijk of
over 2015 variabele beloning wordt toegekend aan de
Raad van Bestuur. Als dit na 29 februari 2016 wordt
besloten, vermelden we dat in het Remuneratierapport
2015. In 2015 heeft geen uitkering van variabele
beloning uit eerdere jaren plaatsgevonden.

Pensioen
Voor de Raad van Bestuur geldt de pensioenregeling die
voor CAO personeel en senior management/directie van
toepassing is. Op 1 januari 2015 zijn de fiscale regels voor
pensioenopbouw ingrijpend gewijzigd. Pensioenopbouw
met fiscale ondersteuning is alleen nog mogelijk tot een
bepaald grensbedrag (in 2015: €100.000).

Alternatief voor pensioen boven €100.000
Voor medewerkers met een inkomen boven €100.000
zijn (in de CAO) afspraken gemaakt over een andere
pensioenopbouw. Deze zijn ook van toepassing voor de
Raad van Bestuur. Afgesproken is dat de bijdrage die de
werkgever tot 1 januari 2015 beschikbaar stelde voor de
opbouw van pensioen boven de €100.000
kostenneutraal op een andere manier voor die
pensioenopbouw wordt ingezet. Dit wordt in de praktijk
uitgevoerd door deze werkgeversbijdrage om te zetten in
een bijdrage aan de netto pensioenregeling en het
restant via een loontoeslag beschikbaar te stellen.

Loontoeslag boven €100.000
In de pensioenregeling van Achmea ligt het renterisico
voor de toekomstige pensioenopbouw bij de werkgever.
Achmea heeft bij de overgang naar een CDC
gefinancierde pensioenregeling in 2014, besloten om dat
risico niet eenmalig af te kopen. De hoogte van de
werkgeversbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld aan de
hand van bepaalde spelregels. Een belangrijke parameter
is de rentestand per 31 december. Hierbij wordt de
werkgeversbijdrage vastgesteld zoals die geldt voor een
pensioenregeling zonder aftopping. De huidige regeling
kent sinds 1 januari 2015 wel een fiscaal grensbedrag. De
werkgeversbijdrage te betalen over het loon boven het
fiscale grensbedrag, wordt besteed aan de bijdrage voor
de netto pensioenregeling en het restant wordt
uitgekeerd als een loontoeslag. De werkgever stelt dit
beschikbaar in de vorm van een vast bedrag bruto
loontoeslag aan medewerkers met een inkomen boven
het fiscale grensbedrag. De omvang ervan wordt jaarlijks
op basis van de rentestand ultimo kalenderjaar
vastgesteld.

‘Claw back’
In 2015 hebben er met betrekking tot de Raad van
Bestuur geen aanpassingen of terugvorderingen van
beloningen uit eerdere jaren plaatsgevonden. Dit was
evenmin het geval in 2014.

Leningen
Leden van de Raad van Bestuur hebben leningen uitstaan
bij het bankbedrijf van Achmea. De leningen bedragen
€2 miljoen (2014: €3 miljoen). De gewogen rente van die
leningen is 5,4% (2014: 4,5%). De leningen worden
weergegeven als onderdeel van de Kredietportefeuille
bankbedrijf en Overige vorderingen.
Inclusief de in 2015 ten laste van het resultaat gebrachte
beëindigingsvergoeding van €1,8 miljoen komt de totale
beloning van de Raad van Bestuur op €8,7 miljoen (2014:
€6,2 miljoen).

Door de ingrijpende wijzigingen in de
pensioensystematiek wordt de vergelijking 2015 met
2014 bemoeilijkt. In 2014 kon net als de jaren ervoor een
vergelijking worden gemaakt op basis van de
(individuele) pensioenlasten, zogenoemde Service Costs.
Vanaf 2015 wordt de bijdrage uitgedrukt als de werkelijk
betaalde pensioenpremie, respectievelijk
werkgeversbijdrage.
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Beloning van de leden van de Raad van Commissarissen
In onderstaande tabel geven we de beloning weer die de commissarissen van Achmea B.V. voor hun activiteiten in 2015 ontvingen.

OVERZICHT BELONING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PER JAAR

(€ MILJOEN)
2015*

Raad van Commissarissen per 31 December 2015:
E.A.J. van de Merwe (voorzitter)
A.J.A.M. Vermeer (vicevoorzitter)
A.W. Veenman
R.Th. Wijmenga
A.C.W. Sneller
S.T. van Lonkhuijzen-Hoekstra
P.H.M. Hofsté
M. Lückerath-Rovers
Subtotaal

0,24
0,12
0,13
0,13
0,11
0,09
0,15
0,10
1,07

Voormalige Raad van Commissarissen per 31 December 2015:
P.F.M. Overmars (tot 26 maart 2015)
Subtotaal

0,03
0,03

Totaal

1,10

*

Exclusief BTW en onkostenvergoedingen, inclusief vergoedingen voor commissies en commissariaten bij
groepsmaatschappijen.

Per 1 januari 2015 traden mevrouw Hofsté en de heer Wijmenga als lid van de Raad van Commissarissen van Achmea
B.V. toe. Beiden hebben ook zitting in de Audit & Risk Committee. De heer Vermeer is per 29 januari 2015 benoemd
als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
De totale beloning van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2015 €1,1 miljoen (2014: €0,8 miljoen waarvan €0,7
miljoen betrekking hebbend op vergoedingen voor commissies en het commissariaat bij Achmea B.V.).
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Rabobank
Achmea maakt voor haar activiteiten gebruik van diverse
reguliere bankdiensten van de Rabobank Groep. Alle
diensten en transacties met de Rabobank zijn reguliere
transacties en gebaseerd op reguliere markttarieven.

Distributiekanaal
Lokale Rabobankkantoren vormen een belangrijk
distributiekanaal voor de Nederlandse
verzekeringsproducten van Achmea. Voor de distributie
van verzekeringsproducten heeft Achmea over 2015
€228 miljoen aan commissie betaald aan lokale
Rabobanken (2014: €229 miljoen). Aangesloten leden
van de Rabobank krijgen 10% korting op de
basiszorgverzekeringspremies en een korting van 10% tot
25% voor premies voor de aanvullende zorgverzekering.

Facilitaire diensten
Achmea Nederland betrekt onder meer ICT-diensten van
Rabobank Groep. Voor deze diensten heeft Achmea in
2015 €6,4 miljoen aan fees betaald (2014: €6,4 miljoen).

Verzekeringsdiensten geleverd aan Rabobank
Rabobank heeft verschillende risico's bij Achmea
verzekerd, waaronder een collectief
Zorgverzekeringscontract met Zilveren Kruis. De premies
met betrekking tot deze verzekeringsdekking over 2015
zijn €66 miljoen (2014: €73 miljoen).

Beleggingstransacties
In 2014 heeft Achmea €1.093 miljoen aan hypothecaire
leningen gekocht van de Rabobank.
De aankoopprijs, op basis van de reële waarde van de
hypothecaire leningen op de transactiedatum, is in 2014
financieel afgewikkeld.

Balansposities en verplichtingen per 31 december
2015 met de Rabobank Groep
De balanspositie bij de Rabobank Groep omvatten aan
commodityfondsen gerelateerde aandelen (Toelichting
10), spaarrekeningen voor rekening en risico van de
polishouders (Toelichting 11) en een kredietfaciliteit die
verantwoord is onder Leningen en opgenomen gelden
(Toelichting 25).

Stichting Pensioenfonds Achmea
De pensioenregeling voor Nederlandse medewerkers
wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Achmea.
Voor het grootste deel van de Nederlandse werknemers
is de pensioenregeling een collectieve vaste
bijdrageregeling (CDC-regeling). In 2015 heeft Achmea
€286 miljoen (2014: €222 miljoen) aan premies
afgedragen voor deze CDC-regeling. Voor meer
informatie over de pensioenregelingen die worden
uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Achmea wordt
verwezen naar Toelichting 22 Pensioenvoorzieningen.

Stichting Achmea Foundation
Achmea heeft de verplichting op zich genomen om voor
onbepaalde tijd jaarlijks 0,5% van haar nettowinst aan de
Stichting Achmea Foundation af te dragen. In 2015
bedroeg de bijdrage over de winst van 2014 €80.000
(2014: €1,72 miljoen). De Stichting Achmea Foundation
gebruikt deze fondsen voor het financieren van haar
projecten wereldwijd voor een duurzame verbetering
van economische en/of sociale leefomgeving van
groepen van hulpbehoevenden in de maatschappij.
Achmea stelt personeel en kantoorruimte ter beschikking
aan de Achmea Foundation zonder daar kosten voor
door te belasten.
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30. BRUTO PREMIE SCHADE
(€ MILJOEN)

Ongevallen
Motorrijtuigen aansprakelijkheid
Motorrijtuigen casco
Transport/luchtvaart
aansprakelijkheid
Brand
Algemene aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Overige

2015

2014

705
639
726

685
667
740

64
1.101
259
184
6
3.684

61
1.082
260
188
5
3.688

31. BRUTO PREMIE ZORG
(€ MILJOEN)

Basiszorgverzekering
Bijdrage uit Zorgverzekeringsfonds
Aanvullende zorgverzekering
Overige zorgverzekering

2015

2014

4.610
7.568
1.310
384
13.872

4.551
7.330
1.359
365
13.605

32. BRUTO PREMIE LEVEN
(€ MILJOEN)

Individuele levensverzekering
Eigen risico
Verzekeringen waarbij polishouders beleggingsrisico dragen

Collectieve levensverzekering
Eigen risico
Verzekeringen waarbij polishouders beleggingsrisico dragen

Totaal

KOOPSOMMEN

PERIODIEKE
PREMIES

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

289
51
340

710
518
1.228

999
569
1.568

996
679
1.675

86
96
182

446
170
616

532
266
798

603
431
1.034

522

1.844

2.366

2.709
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33. OPBRENGSTEN UIT GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN EN JOINT VENTURES
(€ MILJOEN)

Garanti Emeklilik ve Hayat A.S.
Overig

2015

2014

7
−1
6

6
−3
3

In 2015 zijn er geen ontvangen dividenden gerelateerd
aan het belang in Garanti Emeklilik ve Hayat A.S. (2014:
nihil) en Sprint Invest B.V. (2014: nihil).

34. BELEGGINGSOPBRENGSTEN
OPBRENGSTEN UIT
BELEGGINGEN CONFORM DE
CLASSIFICATIE VAN
BELEGGINGEN
Vastgoedbeleggingen
'Beschikbaar voor verkoop'
'Tegen reële waarde met
verwerking van
waardeveranderingen in de Winsten verliesrekening'
'Leningen en vorderingen'
Beleggingskosten
Directe bedrijfskosten
vastgoedbeleggingen

(€ MILJOEN)
2015

2014

75
696

81
744

175
116
1.062
−39

133
128
1.086
−21

−23
1.000

−27
1.038

OPBRENGSTEN UIT
BELEGGINGEN OP GROND
VAN DE AARD VAN DE
BELEGGINGEN
Vastgoedbeleggingen
Directe opbrengsten uit
beleggingen:
Aandelen en soortgelijke
beleggingen
Vastrentende beleggingen
Derivaten
Overige financiële instrumenten

(€ MILJOEN)
2015

2014

75

81

69
777
108
33
1.062

56
880
63
6
1.086

OPBRENGSTEN UIT
BELEGGINGEN OP GROND
VAN DE AARD VAN DE
OPBRENGSTEN
Rente:
'Beschikbaar voor verkoop'
'Tegen reële waarde met
verwerking van
waardeveranderingen in de
Winst- en verliesrekening'
'Leningen en vorderingen'
Huuropbrengsten
Dividenden

(€ MILJOEN)
2015

2014

627

688

175
116
75
69
1.062

133
128
81
56
1.086
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35. GEREALISEERDE EN ONGEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN
(€ MILJOEN)

Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op financiële activa:
Vastgoedbeleggingen
Beleggingen 'Beschikbaar voor verkoop'
Beleggingen 'Tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de Winst- en
verliesrekening'
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op beleggingen
Valutakoersverschillen
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op financiële verplichtingen:
Derivaten
Valutakoersverschillen

*

2015

2014

−4
445

−32
740

172
−29
325
909

2.786
−24
311
3.781

−4
905

−1
−1
3.779

Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen uit Vastgoedbeleggingen is onderverdeeld in Woningen €23
miljoen (2014: €19 miljoen) Kantoren €-26 miljoen (2014: €-2 miljoen) €-2 miljoen Retail (2014: €16 miljoen) en Overig
€2 miljoen (2014: €2 miljoen).

De daling van gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen gewaardeerd 'Tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de Winsten verliesrekening' is hoofdzakelijk toe te schrijven aan
een lager rentetarief en daardoor een hogere waarde
van derivaten en obligaties. Gerealiseerde en
ongerealiseerde waardeveranderingen die voortvloeien
uit financiële activa die bij eerste opname zijn
aangemerkt als 'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'
bedroeg €780 miljoen (2014: €402 miljoen).

Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
die uit financiële activa en financiële verplichtingen
voortvloeien, die toe te rekenen zijn aan de bancaire
activiteiten worden opgenomen onder Opbrengsten uit
bancaire activiteiten (Toelichting 37).
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op
beleggingen geclassificeerd als 'Beschikbaar voor
verkoop bedroegen in 2015 €29 miljoen (2014: €24
miljoen). In 2015 zijn geen bijzondere
waardeverminderingsverliezen op beleggingen
geclassificeerd als 'Leningen en vorderingen' opgetreden,
voor 2014: nihil.

Een totaal van €354 miljoen (2014: €2.395 miljoen) van
de ongerealiseerde resultaten uit wijzigingen in de reële
waarde heeft betrekking op beleggingen die zijn
gewaardeerd gebruikmakend van een
waarderingstechniek. Deze hebben hoofdzakelijk
betrekking op vastgoedbeleggingen, niet-genoteerde
derivaten en aandelen.
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36. OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN VOOR REKENING EN RISICO VAN POLISHOUDERS
(€ MILJOEN)

Directe opbrengsten uit:
Vastgoedbeleggingen
Aandelen en soortgelijke beleggingen
Obligaties en overige vastrentende beleggingen
Derivaten
Kas en overige financiële beleggingen
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverandering:
Vastgoedbeleggingen
Aandelen en soortgelijke beleggingen
Obligaties en overige vastrentende beleggingen
Derivaten
Kas en overige financiële beleggingen
Netto valutakoersverschillen
Beleggingskosten

2015

2014

17
43
34
289
383

16
72
39
−36
303
394

34
228
−56
5
131
342
2
−6
721

49
893
105
93
507
1.647
6
−3
2.044

Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen
die voortvloeien uit financiële activa bij eerste opname
aangemerkt als 'Tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de Winst- en verliesrekening'
bedroegen €303 miljoen (2014: €1.505 miljoen).
Directe opbrengsten uit kas en overige financiële
beleggingen betreffen rentebaten met betrekking tot
spaarrekeningen.
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37. OPBRENGSTEN UIT BANCAIRE ACTIVITEITEN
(€ MILJOEN)

Rentebaten
Gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen
Commissiebaten
Provisiebaten uit trust en andere
fiduciaire activiteiten

2015

2014

554

634

−1
16

5
15

3
572

4
658

38. PROVISIE- EN COMMISSIEBATEN EN OPBRENGSTEN UIT DIENSTVERLENINGSCONTRACTEN
(€ MILJOEN)

Provisiebaten uit trust en andere
fiduciaire activiteiten
Opbrengsten uit
dienstverleningscontracten

2015

2014

318

345

79
397

86
431

39. OVERIGE BATEN
(€ MILJOEN)

Netto valutakoersverschillen
Overige baten

2015

2014

4
94
98

1
85
86
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40. SCHADEN, UITKERINGEN EN MUTATIES VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN
(€ MILJOEN)

Schade
Uitbetaalde schaden
Mutaties in verzekeringsverplichtingen
Schadeafhandelingskosten
Verhaal
Zorg
Uitbetaalde schaden
Mutaties in verzekeringsverplichtingen
Schadeafhandelingskosten
Verhaal
Leven
Uitkeringen
Mutaties in verzekeringsverplichtingen
Totaal schaden en uitkeringen en mutaties in
verzekeringsverplichtingen

2015
BRUTO

2015
HERVERZEKERING

2014
BRUTO

2014
HERVERZEKERING

2.540
142
229
−178
2.733

62
97

2.452
51
233
−165
2.571

91
−5

864
−795

159

86

12.886
1
144
−29
13.002

410
−496

−86

12.698
−313
151
−26
12.510

3.851
167
4.018

209
−129
80

7.410
143
7.553

192
544
736

19.753

153

22.634

891

69

41. WINSTDELING EN KORTINGEN VOOR POLISHOUDERS
(€ MILJOEN)

Afschrijving rentestandkortingen
Winstdeling
Uitkeringen polishouders

2015

2014

9
647
−12
644

8
3.170
213
3.391

De daling van de winstdeling voor polishouders ten
opzichte van 2014 is hoofdzakelijk het gevolg van lagere
ongerealiseerde winsten op rentederivaten als gevolg
van renteontwikkelingen.

42. REËLE WAARDEMUTATIES EN UITKERINGEN UIT HOOFDE VAN BELEGGINGSCONTRACTEN
(€ MILJOEN)

Reële waardemutaties geboekt op
beleggingscontracten
Overige baten/lasten geboekt op
beleggingscontracten

2015

2014

119

160

119

−1
159
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43. BEDRIJFSKOSTEN
(€ MILJOEN)

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenen
Overige
Personeelskosten
Afschrijvingskosten Terreinen,
gebouwen voor eigen gebruik en
bedrijfsmiddelen
Algemene kosten
Bruto bedrijfskosten
Betaalde en te betalen commissies
Herverzekering winstdeling en
commissie

Af: toegerekende
schadebehandelingskosten
Af: toegerekende
beleggingskosten

2015

2014

941
81
255
466
1.743

1.007
98
207
709
2.021

47
651
2.441

62
724
2.807

665

647

−52
3.054

−53
3.401

413

420

8
2.633

6
2.975

KOSTEN MET BETREKKING
TOT DE
ACCOUNTANTSCONTROLE:
Controle jaarrekeningen
Overige accountantsdiensten
Overige diensten

(€ MILJOEN)
2015

2014

7
1

6
2

8

8

Het aantal medewerkers dat hieronder wordt genoemd betreft alleen de medewerkers met wie Achmea een
arbeidsovereenkomst heeft. Medewerkers met een tijdelijk contract en externe medewerkers zijn hierin niet
opgenomen. Een FTE wordt gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

AANTAL MEDEWERKERS (AAN HET EINDE VAN HET JAAR OP BASIS VAN FTE).
ACHMEA NEDERLAND

EUREKO
SIGORTA

UNION POISTOVNA

INTERAMERICAN
GRIEKENLAND

FRIENDS FIRST

OVERIGE

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

12.893

581

519

1.124

251

44

15.412

16.556

Onder Algemene kosten zijn de kosten opgenomen met betrekking tot de controle van de jaarrekening van Achmea
B.V en haar dochtermaatschappijen. De kosten met betrekking tot de accountantscontrole zijn opgenomen in
onderstaande tabel.

Met ingang van 2011 is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd als onafhankelijke externe accountant
van Achmea.
De bedragen die zijn opgenomen, onder ‘Controle jaarrekeningen’ in de tabel zijn gebaseerd op de kosten met
betrekking tot de controle van de jaarrekening van het betreffende boekjaar, ongeacht of de diensten van de
onafhankelijke externe accountant en het accountantskantoor al in dat boekjaar zijn verleend. De kosten zijn inclusief
btw.
Kosten voor andere accountantskantoren dan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn als volgt:
accountantsdiensten €1 miljoen (2014: €2 miljoen), andere diensten €11 miljoen (2014: €10 miljoen), hoofdzakelijk
met betrekking tot advies- en consultancydiensten.
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44. BANCAIRE LASTEN
(€ MILJOEN)

Rentelasten
Overige provisie- en
commissielasten
Overige bancaire lasten

2015

2014

398

442

1
2
401

1
49
492

Personeelskosten en overige bedrijfskosten met
betrekking tot bancaire activiteiten zijn opgenomen
onder Bedrijfskosten (Toelichting 43).

45. OVERIGE LASTEN
(€ MILJOEN)

Afschrijvingskosten op
immateriële activa
Bijzondere
waardeverminderingskosten op
immateriële activa
Bijzondere
waardeverminderingskosten op
debiteuren
Overige lasten

2015

2014

100

122
144

20
32
152

44
10
320
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46. VENNOOTSCHAPSBELASTING
RECONCILIATIE EFFECTIEF BELASTINGTARIEF

(€ MILJOEN)

Resultaat voor belasting
Vennootschapsbelastingstarief in Nederland
Vennootschapsbelasting waarop het tarief van de Nederlandse vennootschapsbelasting is toegepast
Effect van belastingtarieven in buitenlandse jurisdicties
Belastingeffect op:
Niet-aftrekbare kosten
Van belasting vrijgestelde inkomsten
Deelnemingsvrijstelling
Niet-aftrekbare verliezen
Verrekende fiscale verliezen
Overige
Over/(onder)voorzien in voorgaande boekjaren
Effectieve belastingdruk

2015

2014

378

−8

25,0%
95
−4

25,0%
−2

2
−69
−15
2
−1
−14
−4
−8

36
−90
−4
35
−2
−4
7
−24

De effectieve belastingdruk in 2015 bedroeg -2,2% (2014: 291,7%).

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Verschuldigde belasting over de
verslagperiode
Over/(onder)voorzien in
voorgaande boekjaren
Latente belastingschulden
Herkomst en afwikkeling van
tijdelijke verschillen
Totale vennootschapsbelasting in
de Winst- en verliesrekening

(€ MILJOEN)
2015

2014

284

120

−4
280

7
127

−288

−151

−8

−24
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47. NETTO OVERIG TOTAALRESULTAAT
(€ MILJOEN)
OVERIG TOTAAL
RESULTAAT VOOR
BELASTING

Herwaarderingen van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegde pensioenverplichtingen
Ongerealiseerde winsten en verliezen op terreinen en gebouwen voor eigen gebruik
Valutaverschillen bij immateriële activa, geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Ongerealiseerde winsten en verliezen bij financiële instrumenten geclassificeerd als 'Beschikbaar voor
verkoop'
Aandeel in overig totaalresultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Overboeking van/naar Voorziening voor winstdeling en kortingen voor polishouders
Winsten en verliezen bij beleggingen 'Beschikbaar voor verkoop' gereclassificeerd naar de Winst- en
verliesrekening bij verkoop.
Bijzondere waardeverminderingen op beleggingen 'Beschikbaar voor verkoop' gereclassificeerd naar
de Winst- en verliesrekening
Totaal Overig totaalresultaat voor de verslagperiode

VENNOOTSCHAPS
BELASTING

OVERIG TOTAAL
RESULTAAT VOOR
BELASTING

VENNOOTSCHAPS
BELASTING

2014
NETTO OVERIG
TOTAAL
RESULTAAT

9
13
−51

−38

1

−37

2.549
−6
−2.058

−632
514

1.917
−6
−1.544

2015
NETTO OVERIG
TOTAAL
RESULTAAT

5
13
−51

4

−138
3
111

24
−28

−114
3
83

−276

61

−215

−118

25

−93

28
−305

−6
55

22
−250

23
385

−5
−97

18
288

VOORTGEZETTE
ACTIVITEITEN

GESTAAKTE
ACTIVITEITEN

TOTAAL 2015

VOORTGEZETTE
ACTIVITEITEN

GESTAAKTE
ACTIVITEITEN

386
−20
−54
14
326

16
−26
−55
14
−51

33

33

48. WINST PER AANDEEL
NETTOWINST TOEKOMEND AAN GEWONE AANDEELHOUDERS
Nettoresultaat
Dividend op niet-aflosbare cumulatief preferente aandelen
Couponbetalingen op Overige eigen vermogensinstrumenten
Belasting op couponbetalingen op Overige eigen vermogensinstrumenten
Nettoresultaat beschikbaar voor uitkering aan houders van gewone aandelen

GEWOGEN GEMIDDELD
AANTAL GEWONE AANDELEN
Geplaatste gewone aandelen per 1
januari
Gewogen gemiddeld aantal
gewone aandelen

(€ MILJOEN)

386
−20
−54
14
326

TOTAAL 2014

16
−26
−55
14
−51

WINST PER AANDEEL
2015

2014

400.484.892

400.484.892

400.484.892

400.484.892

Winst per aandeel wordt berekend als het quotiënt van
Nettowinst toekomend aan gewone aandeelhouders en
het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen.

Winst per aandeel voortgezette
activiteiten
Winst per aandeel gestaakte
activiteiten
Gewone winst per aandeel

2015

2014

0,81

−0,13

0,81

−0,13

De verwaterde winst per aandeel is gelijk aan de winst
per aandeel uit voortgezette activiteiten.
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49. RISICOMANAGEMENT
Achmea heeft een risicomanagement raamwerk ingericht dat effectief bijdraagt aan het verwezenlijken van onze strategie en bedrijfsdoelstellingen.
In de volgende paragraaf wordt het risicomanagement raamwerk op hoofdlijnen beschreven. Vervolgens wordt in afzonderlijke paragrafen Achmea's benadering van
risicomanagement uiteen gezet voor de volgende risicotypen:
-

Verzekeringsrisico
Marktrisico
Tegenpartijrisico
Liquiditeitsrisico
Operationeel risico
Compliance risico

Voor elke risicocategorie wordt een beschrijving gegeven van het risicoprofiel, risicobeheersingsmaatregelen en voor zover relevant, een gevoeligheidsanalyse. In de paragraaf
Strategie van het jaarverslag staat een beschrijving van de strategische risico’s van Achmea.
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RISICOMANAGEMENT RAAMWERK
Aan de basis van het risicomanagement raamwerk van
Achmea ligt de risicostrategie. Deze wordt jaarlijks
getoetst en opnieuw vastgesteld door de Raad van
Commissarissen. Deze risicostrategie bevat
uitgangspunten over (1) risicobereidheid (risk appetite),
(2) risicocultuur en (3) risico-governance.
Deze risicostrategie is nader uitgewerkt en onderdeel
van ons geïntegreerd risicomanagement raamwerk
(Integrated Risk Management Framework, IRMF). Het
IRMF bestaat uit zeven onderdelen die zorgdragen voor
een consistent, effectief en efficiënt
risicomanagementproces.

Risicomanagementproces
Het risicomanagementproces kijkt vooruit en is
geïntegreerd in de organisatiestructuur en in de
besluitvormingsprocessen van elk bedrijfsonderdeel
waaronder de financiële sturing. Achmea beoordeelt
zowel diverse risicotypes als risico’s van verschillende
bedrijfsonderdelen in onderlinge samenhang.
Het risicomanagementproces wordt op individueel
niveau per risico en op geaggregeerd risico-niveau
toegepast. Hieronder volgt op hoofdlijnen een
beschrijving van het risicomanagementproces, waarbij
het accent ligt op het geaggregeerde niveau.
In de daarop volgende paragrafen wordt het
risicomanagementproces uiteen gezet voor de
afzonderlijke risicotypen.

-

Risico identificatie en risico beoordelingen
Gedurende het jaar worden diverse risicoanalyses
uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van
kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken:
- Kwalitatieve risicoanalyses (Risk Self Assessments)
gericht op onder meer de strategie, projecten en

-

operationele risico’s. Dit betreft onder meer een
kwalitatieve strategische risicoanalyse (Strategic Risk
Assessment) met het management en de Raad van
Bestuur waarin potentiële strategische risico's
worden geïdentificeerd en beoordeeld.
Achmea gebruikt risicomodellen voor het maken van
een kwantitatieve inschatting van het risicoprofiel.
Risico’s worden berekend met de standaardformule
van Solvency II of interne modellen. Risicomodellen
worden gebruikt in Asset & Liability Management
(ALM), herverzekeringsstrategie, prijsstelling,
performance management en kapitaalbeheer.
Tot slot bieden scenario's en stress testen inzicht in
wat er gebeurt onder extreme omstandigheden of in
het geval dat een aantal factoren zich gelijktijdig

voordoet. Deze scenario- en stress testen worden
gebruikt in de reguliere bewaking van het risicoprofiel en meer specifiek worden jaarlijks de
belangrijke risico’s zoals opgenomen in de ORSA
rapportage en het Recovery plan hiermee nader
geanalyseerd.
De genoemde beoordelingen vullen elkaar aan. In de
integrale risicoanalyse worden de belangrijkste
uitkomsten van de verschillende risicoanalyses
samengebracht zodat er één totaalbeeld bestaat van ons
risicoprofiel waaronder een overzicht met de
geïdentificeerde belangrijkste risico’s.
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Risico response
Aan de hand van de risico beoordelingen wordt bekeken
of en welke risicobeheersing, de risico response, nodig is.
Deze beoordelingen zijn input voor onder andere
periodieke kapitaal- en risicobewaking, prijsstelling en
business planning. Besluiten worden genomen na risico
en rendement afwegingen en waarbij waar nodig
maatregelen worden genomen om het risicoprofiel
binnen de gestelde limieten te houden.
Voor het beoordelen van de winstgevendheid van onze
producten wordt gebruik gemaakt van economische
maatstaven waarbij het rendement gerelateerd is aan de
risico’s. Voor nieuwe producten wordt eveneens een
analyse uitgevoerd op basis van deze maatstaven.

Bewaken en rapporteren
Het risicoprofiel van Achmea wordt als volgt bewaakt:
Voor de belangrijkste risicotypes verifieert het
lijnmanagement periodiek of het risico nog binnen
de vastgestelde limieten vanuit de risk appetite ligt.
Een raamwerk voor interne beheersing (Control
Framework) wordt gebruikt om de belangrijkste
risico's en belangrijkste beheersingsmaatregelen
binnen de hele organisatie systematisch te
bewaken. Binnen het raamwerk zijn referenties
opgenomen naar onder meer het toetsingskader
informatiebeveiliging, Solvency II, Klant Belang
Centraal (KBC), keurmerk klant gericht verzekeren
(KKV) en het Internal Control Statement dat intern
wordt afgegeven als belangrijk onderdeel van de
interne risicobeheersing- en controlesystemen. Een
Internal Control Statement gekoppeld aan de risicorapportage met een kwalitatieve beschrijving van de
risico’s en de interne beheersing wordt jaarlijks
opgesteld.

-

-

Het lijnmanagement bewaakt de opvolging van
acties die uit risk self assessments naar voren zijn
gekomen.
Binnen en buiten Achmea is er veel aandacht voor
compliance. Het naleven van wetten, regelgeving,
voorschriften, organisatienormen en gedragscodes
is belangrijk. Achmea wil klanten in hun
gerechtvaardigde klantbehoeften voorzien en
daarmee bijdragen aan het vertrouwen van de
consument. De ingeregelde periodieke bewaking
van compliance thema’s is een belangrijk instrument
om zekerheid te bieden dat wettelijke bepalingen
worden nageleefd.

Op periodieke basis worden rapportages opgesteld voor
de Raad van Bestuur, het Audit & Risk Comité en de Raad
van Commissarissen.
-

-

-

Elk kwartaal wordt een risico-rapportage opgesteld.
Hierin wordt gerapporteerd over ontwikkelingen in
de bedrijfsonderdelen die het risicoprofiel kunnen
beïnvloeden en de uitkomsten van het bewaken van
de belangrijkste risico’s, risicotoleranties, interne
beheersing en bevindingen vanuit de actuariële
werkzaamheden. Dit rapport draagt bij aan het
integrale beeld van ons risicoprofiel en faciliteert
management acties.
Daarnaast wordt aanvullend twee keer per jaar een
compliance rapportage opgesteld die nader ingaat
op specifieke compliance bevindingen.
De interne auditfunctie rapporteert door middel van
auditrapporten en het jaarlijkse audit
memorandum.

Naast de periodieke bewaking van het risicoprofiel wordt
jaarlijks het risico- en solvabiliteits-beoordelingsrapport
ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) opgesteld. De

ORSA geeft inzicht in en een beoordeling van het huidige
en toekomstige risicoprofiel én de ontwikkeling van
solvabiliteit en liquiditeit in de planperiode, zowel onder
normale als stressomstandigheden.
Het recoveryplan van Achmea bevat informatie over de
mate waarin Achmea als groep is voorbereid op en kan
herstellen van ernstige (financiële) ontwikkelingen die
leiden tot een financiële crisissituatie. Het recoveryplan
wordt jaarlijks geactualiseerd.

Risk appetite
De strategische uitgangspunten ten aanzien van de
risicobereidheid (risk appetite) en de hieruit afgeleide
risk appetite statements van Achmea op Groepsniveau
worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig
aangescherpt. In 2015 is de risk appetite niet significant
gewijzigd. De risk appetite behelst de risicobereidheid
ten aanzien van risico's en vormt niet alleen een indicatie
van de bereidheid om risico’s te accepteren, maar ook
van het vermogen om risico's te nemen. Het overzicht op
de volgende pagina geeft een weergave van onze
financiële en niet-financiële strategische uitgangspunten
voor de risicobereidheid.
Deze uitgangspunten en de risk appetite statements
worden vertaald in relevante risico-indicatoren (Key Risk
Indicators), risicotoleranties en risicolimieten.
Risicotoleranties zijn limieten die een duidelijke richting
geven aan het management over het niveau waarop
Achmea bereid is aan het risico te worden blootgesteld.
Risicolimieten zijn de limieten die in de dagelijkse
bedrijfsvoering worden gebruikt om de grenzen aan te
geven waarbinnen risico’s mogen worden genomen.
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Risicocultuur
De Raad van Bestuur en het management van
Achmea stimuleren een open cultuur, waarin risico's
openlijk kunnen worden besproken en waar de
besluitvorming gebaseerd is op een juiste balans
tussen risico, kapitaal en verwacht rendement.
De Raad van Bestuur, het lijnmanagement en de
medewerkers krijgen regelmatig training en volgen
permanente educaties om hun risico management
verantwoordelijkheden te begrijpen en uit te voeren,
zoals training over ethiek, fraudebewustzijn en
informatiebeveiliging.
Ook de risico classificatie, beleid op het gebied van
risico management en mitigerende technieken
worden behandeld in trainingen.
In de wetgeving is een aantal vereisten geformuleerd
ten aanzien van medewerkers in de organisatie die
specifiek betrokken zijn bij het nemen en het
beheersen van risico’s (sleutelfuncties). Hiervoor is
een aparte procedure opgesteld die de naleving van
deskundigheids- en betrouwbaarheidsvereisten
borgt.
Achmea voert een beheerst beloningsbeleid waarbij
perverse prikkels voorkomen worden doordat
gebruik gemaakt wordt van risk adjusted targets. Het
beloningsbeleid voldoet aan relevante regelgeving
(De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële
Markten (AFM) en de Verzekeringscode).
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Risico-governance
Voor de risico-governance gebruikt Achmea de
marktstandaard met drie verdedigingslinies. Het
inzetten van deze verdedigingslinies versterkt het
risicomanagement, waarbij de derde lijn een
onafhankelijke toetsende en beoordelende rol heeft.

Achmea heeft Risk Comités op zowel Groepsniveau
als binnen de bedrijfsonderdelen.
Op Groepsniveau houdt de Raad van
Commissarissen toezicht op de Raad van Bestuur.
Het Audit & Risk Comité adviseert de Raad van
Commissarissen over financiële, administratieve en

organisatorische compliance-aangelegenheden,
alsmede over het risicoprofiel en risicomanagement.
De aanwezigheid van een Chief Risk Officer (CRO)
binnen de Raad van Bestuur draagt bij aan de
permanente aandacht voor risicomanagement in de
bedrijfsvoering.
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Het Finance & Risk Comité (FRC) is een uitvoerend
comité van de Raad van Bestuur. Het is een platform
voor de Raad van Bestuur en voor het (financiële en
risico-) management van de groepsafdelingen en
financieel directeuren van diverse bedrijfsonderdelen
voor het integraal bespreken van en beslissen over
onderwerpen die betrekking hebben op financiën,
risicomanagement, actuariaat en compliance op
Groepsniveau. Het FRC heeft twee subcomités ingesteld,
de Model Goedkeurings Commissie (MGC), met
gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het goedkeuren

van risicomodellen, en de Information Risk & Security
Board (IRSB) die extra aandacht heeft voor het
beheersen van informatierisico.

betrekking tot de bancaire activiteiten zijn er diverse
comités die specifieke risicomanagementverantwoordelijkheden hebben, waaronder het Asset &
Liability Comité, Credit Comité en Pricing Comité

Daarnaast is op groepsniveau nog een Product Advies
Comité (PAC) ingesteld die een adviserende rol heeft bij
belangrijke productontwikkeling.
Analoog met de FRC op Groepsniveau zijn er binnen de
bedrijfsonderdelen comités die zich richten op het
managen van de risico's binnen de organisatie. Met
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A

VERZEKERINGSRISICO

Verzekeringsrisico is het risico van verlies of van een
negatieve ontwikkeling van de waarde van
Verzekeringsverplichtingen, als gevolg van
ontoereikende premiestelling en noodzakelijke
wijzigingen in aannames met betrekking tot de
voorzieningen en omvat leven-, schade- en zorgrisico's.
Catastroferisico en concentratierisico zijn, voor zover
aanwezig, apart opgenomen in de genoemde risicotypes.
Als gevolg van haar brede aanbod verzekeringsproducten
staat Achmea bloot aan leven-, schade- en zorgrisico's.
Het verzekeringsrisicobeleid beschrijft hoe onze
verzekeringsrisico's worden beheerst. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de levenscyclusbenadering van
producten (PLC, Product Life Cycle approach). Deze
wordt als eerste beschreven. In de volgende paragrafen
wordt elk risicotype beschreven en gedetailleerd
ingegaan op het risicoprofiel, de
risicobeheersingsmaatregelen en de gevoeligheden.

De levenscyclusbenadering van producten (PLC)
De levenscyclusbenadering van producten (PLC) wordt
gebruikt om de details van het risicomanagement vast te
leggen. Deze cyclus omvat verschillende fasen:
-

Businessplanning
Productontwikkeling
Acceptatie
Herverzekering
Polisbeheer
Schadebehandeling en reservering
Grondslagenonderzoek
Rapportage en analyse
Productreview en portefeuilleanalyse

Voor het introduceren van nieuwe
verzekeringsproducten heeft Achmea een
productgoedkeurings- en reviewbeleid (‘Product
Approval & Review Process Policy’) opgesteld.
In de productontwikkelingsfase wordt de doelgroep en
hun behoeften gebruikt voor het bepalen van de
dekking, voorwaarden, prijs en acceptatie. Op basis
hiervan wordt de verwachte schadelast berekend die de
risicopremies bepaalt. In het kader van de financiële
verwachtingen en om de risico's te kwantificeren wordt
een winstbeoordeling op basis van economische
grondslagen gemaakt.
Het type herverzekering dat binnen Achmea wordt
gebruikt is hoofdzakelijk op basis van excess-of-loss.
Risico's die het contractueel overeengekomen
drempelbedrag overschrijden, worden op een
facultatieve basis gedekt. De herverzekeringsstructuur
van Achmea bestaat uit meerdere lagen, waarbij de
focus ligt op groepsbrede eigen behouden gericht op het
verlagen van de totale kosten door het benutten van
onderlinge draagkracht en een gecombineerde
inkoopkracht.
Binnen Achmea worden alle ingekochte
herverzekeringen van de Nederlandse entiteiten beheerd
door Achmea Reinsurance Company N.V. (hierna te
noemen: Achmea Reinsurance).
Achmea Reinsurance behoudt een deel van deze risico's
en plaatst de risico’s die de retentie limieten
overschrijden op de herverzekeringsmarkt. De
buitenlandse maatschappijen (hierna te noemen:

OpCo’s) hebben hun eigen herverzekeringsprogramma.
Achmea Reinsurance neemt als herverzekeraar deel aan
de meeste programma's van de OpCo’s.
De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorismeschaden N.V. (NHT) dekt alle claims uit hoofde
van Nederlandse polissen met betrekking tot
terroristische aanvallen tot een bedrag van €1 miljard. In
Nederland betaalt Achmea jaarlijks premies aan de NHT
en garandeert een bedrag van €66 miljoen van de totale
capaciteit van de groep. Uitkeringen voor
terrorismeschaden boven dit maximumbedrag zijn in de
Nederlandse polissen van Achmea van dekking
uitgesloten. Binnen het schadeverzekeringsbedrijf is het
catastroferisico het grootste risico.
Dit risico wordt jaarlijks gekwantificeerd op basis van
veelal extern ontwikkelde catastrofemodellen. Voor
levensverzekering en arbeidsongeschiktheid geldt
pandemie als catastroferisico. Dit risico is niet specifiek
herverzekerd, maar wordt elke drie jaar geëvalueerd om
te beoordelen of aanvullende herverzekering nodig is.
Achmea heeft een actief beleid voor het afwikkelen van
schadeclaims. In het algemeen zal, zo snel als
redelijkerwijs mogelijk is, een regeling worden getroffen
met de indiener, zodat het risico op een verdere stijging
van de claim wordt verkleind. Voor elke schadeclaim
wordt een voorziening getroffen waarbij er naar wordt
gestreefd dat het gemiddeld schade-uitloopresultaat
positief is. De Verzekeringsverplichtingen worden ten
minste twee keer per jaar getoetst op toereikendheid, en
vaker als dit noodzakelijk wordt geacht of wanneer dit
wettelijk vereist is.
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Aannames worden gebruikt voor de premiestelling,
productontwikkeling en de toereikendheidstoets.
Jaarlijks vindt er een onderzoek naar de aannames
plaats, waarbij elke aanname wordt geëvalueerd. Het
onderzoek is zowel gebaseerd op onze eigen historische
data, als op externe publicaties van bijvoorbeeld het

Andere belangrijke fases in het beheer van
verzekeringsrisico's zijn het businessplanningsproces, het
acceptatieproces, polisbeheer en rapportage en analyse:

'Verbond van Verzekeraars', het 'Zorginstituut
Nederland', 'Zorgverzekeraars Nederland', het 'Actuarieel
Genootschap' en het 'Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen'.

-

-

-

Polisbeheer heeft zowel betrekking op het beheer
van individuele polissen als op portefeuilles.
Tot slot worden alle aspecten betrokken in een
periodieke analyse en rapportage.

In het business plan worden de plannen uiteengezet
voor het ontwikkelen van de portefeuille in de
komende drie jaar.
Het acceptatieproces bestaat uit de beoordeling,
acceptatie (onder mogelijke voorwaarden) en de
premiestelling van individuele risico's binnen het
bestaande productaanbod.
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Levenrisico
ANALYSES PORTEFEUILLE LEVENSVERZEKERINGEN

(€ MILJOEN)
2014

2015

Verzekering met winstdeling
Overige levensverzekeringen
Waar de polishouders beleggingsrisico's dragen (unit-linked)

Levenrisico is het risico op verliezen of op een ongunstige
verandering in de waarde van verzekeringsverplichtingen
door:
- veranderingen in het niveau, de trend of volatiliteit
van de onderliggende risicofactoren (sterftekansen,
kosten en vervalkansen).
- de grote onzekerheid van tarieven en voorzieningen
in relatie tot extreme of onregelmatige
gebeurtenissen.
Hieronder vallen sterfte-, langleven-, verval- en
kostenrisico's.

Risicoprofiel
Het levenrisico is voor Achmea het grootste op de
Nederlandse markt. In Nederland worden met
uitzondering van pensioenproducten en
overlijdensrisicoverzekeringen geen nieuwe
levensverzekeringen meer verkocht. Behalve in
Nederland biedt Achmea ook levensverzekeringen aan in
Ierland (Friends First), Griekenland (Interamerican) en
Slowakije (Union).
Levensverzekeringen met winstdeling zijn traditionele
levensverzekeringsproducten met winstdelingen, zoals
spaarproducten, collectieve verzekeringen en
beleggingsverzekeringen met garanties (‘unit linked’).
Deze producten creëren een marktrisico en sterfte/langlevenrisico voor Achmea.

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

18.287
13.814
16.240
48.341

%

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

%

38%
29%
33%
100%

17.336
15.182
17.014
49.532

35%
31%
34%
100%

Overige levensverzekeringen omvatten traditionele
producten zonder winstdeling zoals
overlijdensrisicoverzekeringen, zowel als afzonderlijk
product, als gekoppeld aan een hypotheek (sterfterisico)
en annuïteiten (langlevenrisico).
Bij index-gerelateerde en beleggingsverzekeringen (‘unitlinked’) worden de beleggingsrisico's gedragen door de
polishouder. Bij beleggingsverzekeringen is massale
afkoop een belangrijk risico voor Achmea, aangezien
deze een hoge toekomstige waarde (‘embedded value’)
kennen. De premie voor het afkooprisico voor nieuwe
productie wordt jaarlijks bijgesteld (op basis van een
landenrating gecorrigeerd met specifieke factoren voor
Achmea per productcategorie). Andere beperkende
maatregelen zijn gericht op klantbehoud en het
aanbieden van alternatieve producten.
Binnen Achmea’s levensverzekeringsrisico overheersen
langleven- en afkooprisico’s. Voor de
levensverzekeringsactiviteiten zijn concentratierisico's
een onverwachte verhoging van de levensverwachting en
een pandemie, waarbij deze laatste ook wel als een
catastroferisico worden aangeduid. Aangezien
langlevenrisico binnen de levensverzekeringsactiviteit
het grootste risico vormt, wordt deze exposure
nauwlettend gevolgd. Zoals hiervoor genoemd wordt
pandemie niet herverzekerd. Elke drie jaar wordt
geëvalueerd om te beoordelen of aanvullende
herverzekering nodig is.

Risicobeheersingsmaatregelen
Voor nieuwe productie worden de premies jaarlijks
bijgesteld (op basis van sterftetabellen per land
gecorrigeerd met specifieke factoren voor Achmea).
Voor acceptatie van levensverzekeringen is een
medische keuring vereist. Tarieven zijn gedifferentieerd
naar risicocategorie (roken/niet-roken). Voor individuele
contracten in Nederland is er een en-bloc clausule op
grond waarvan de verzekeraar in extreme gevallen de
premie mag verhogen. Met dit instrument kunnen de
gevolgen van een ongunstig sterftecijfer en kosten
worden beperkt. Dit kan alleen worden toegepast in
uitzonderlijke omstandigheden.
De toereikendheid van de verzekeringsverplichting en
voor levensverzekering wordt elk kwartaal beoordeeld.
De ontwikkeling van de toetsuitkomst voor
levensverzekering (zowel individueel als collectief) wordt
maandelijks gevolgd op basis van de actuele
marktrentetarieven. Bij deze toetsing wordt gebruik
gemaakt van schattingen van toekomstige contractuele
kasstromen op basis van aannames die periodiek worden
herzien met betrekking tot sterftecijfers, ziektecijfers,
gedrag van de polishouder (afkopen), toekomstige
distributie en beheerkosten en, voor zover relevant,
resultaten uit beleggingen die deze voorzieningen
dekken.
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De sterftetabellen die in Nederland en Ierland worden
gebruikt, houden rekening met het langlevenrisico,
omdat er een marge voor verbetering van het
sterftecijfer is opgenomen. In de andere landen worden
de standaard sterftetabellen, om de toereikendheid te
kunnen garanderen, op verschillende manieren
aangepast, zoals op basis van leeftijd. De resulterende
beste schatting van de kasstromen worden contant
gemaakt met behulp van de risicovrije rentecurve met
volatiliteitsaanpassing zoals deze wordt gepubliceerd
door EIOPA.
Herverzekering wordt gebruikt om het catastroferisico
voor individuele of collectieve levensverzekeringen te
beperken. Achmea, Friends First en Interamerican

Greece zijn voor grote bedragen beschermd door
herverzekering. De herverzekeringsdekkingen van de
Nederlandse portefeuilles zijn samen opgenomen in een
programma met een hoog eigen behoud. Een deel van
de portefeuille van Achmea is herverzekerd op basis van
reprociteit (‘recipocal basis’) door externe
herverzekeraars om de solvabiliteitsvereisten van de
levensverzekeringsentiteiten te verlagen en het
sterfterisico binnen de Groep te spreiden.

Gevoeligheden
Onderstaande tabel vat het effect op de winst voor
belasting samen van veranderingen in kosten en sterfte.
Het effect op het eigen vermogen, waar het resultaat
moet worden aangepast voor belastingen, is

GEVOELIGHEDEN LEVENSVERZEKERING, EFFECT OP WINST
VOORBELASTING

2015
2014

vergelijkbaar. Voor elke gevoeligheidsfactor geldt dat alle
andere aannames niet worden gewijzigd. De invloed van
afkoop op het resultaat is positief, aangezien de
voorziening altijd groter is dan de afkoopwaarde.
De gevoeligheden hebben alleen betrekking op een
verandering in de kosten en de sterfte voor het
betreffende jaar en hebben geen betrekking op een
verandering in toekomstige kostenniveaus of
levensverwachtingen. Een hoger of lager schokeffect
zoals in de tabel met de gevoeligheidsanalyse wordt
getoond, leidt tot een proportionele toe- of afname van
het resultaat.

(€ MILJOEN)
BEHEERSKOSTEN
10%

VERZEKERINGSSTERFTECIJFER
5%

ANNUITEIT
STERFTECIJFER
-5%

−17
−20

−4
−4

−9
−8

Achmea Jaarverslag 2015 129
Achmea Jaarverslag 2015 224

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

Schaderisico
Het schaderisico is het risico op verliezen of op een
ongunstige verandering in de waarde van
verzekeringsverplichtingen door:
-

-

fluctuaties in het tijdstip, de frequentie en de
hoogte van schades van verzekerde gebeurtenissen
en in het tijdstip en het bedrag van de
schadeafhandeling.

grote onzekerheid van premiestelling en aannames
voor de voorzieningen met betrekking tot extreme
of uitzonderlijke gebeurtenissen.

Hieronder vallen premie- en reserverisico's, het
vervalrisico en catastroferisico.

Risicoprofiel
Nederland is de grootste markt waar Achmea
schaderisico loopt. Griekenland (Interamerican), Turkije

ANALYSES SCHADEPORTEFEUILLE

De risico's die door Achmea worden gedekt vallen onder
de bekende schadeverzekeringsactiviteiten, zoals
motorrijtuigen (casco en aansprakelijkheid), transport /
luchtvaart, brand en natuurrampen, algemene
aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

(€ MILJOEN)
2014

2015

WA Motorrijtuigen
Motorrijtuigen, overig
Transport/luchtvaart
Brand
Algemene aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Overige

(Eureko Sigorta), Slowakije (Union) en Australië zijn de
andere schadeverzekeringsmarkten waar Achmea actief
is.

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

BRUTO PREMIE

1.564
378
92
888
776
210
5
3.913

639
726
64
1.101
259
184
6
2.979

%

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

BRUTO PREMIE

%

21%
25%
2%
37%
9%
6%
0%
100%

1.509
377
90
835
739
211
6
3.767

667
740
61
1.082
260
188
5
3.003

22%
25%
2%
36%
9%
6%
0%
100%
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Binnen de schadeverzekeringsentiteiten is
catastroferisico het grootste risico. Met name de
verzekering van onroerend goed en casco motorrijtuigen
staan bloot aan catastroferisico's. Storm en hagel
vormen de belangrijkste natuurlijke gevaren in
Nederland en, in mindere mate, bij onze internationale
bedrijven in Griekenland (Interamerican) en Turkije
(Eureko Sigorta) het aardbevingsrisico. In Nederland
wordt onder casco motorrijtuigen ook het risico van

overstromingen gedekt. Wanneer er zich een ramp
voordoet, die leidt tot hogere schadelasten, wordt dit
ook wel aangeduid als concentratierisico.
De volgende tabel geeft een overzicht van het effect van
een catastroferisico voor de dekking van risico’s met
betrekking tot onroerend goed en motorrijtuigen bij
winst voor belasting, op basis van de
verzekeringsportefeuille, herverzekering en het

CATASTROFERISICO

(€ MILJOEN)
2014

2015
REGIO
BELANGRIJKSTE GEVAAR

NEDERLAND

GRIEKENLAND

TURKIJE

NEDERLAND

GRIEKENLAND

TURKIJE

WINSDSTORM

AARDBEVING

AARDBEVING

WINDSTORM

AARDBEVING

AARDBEVING

−1.541
−156
156
1.385

−192
−14
12
197

−99
−18
16
234

−1.606
−201
201
1.405

−190
−8
7
217

−89
−16
14
234

- Effect op resultaat voor herverzekering
- Effect op winst voor belasting
Totaal risicoaandeel
Extern ingekochte herverzekeringscapaciteit

*

prijsniveau per balansdatum. De in de tabel afgeleide
kansen op verlies als gevolg van natuurrampen zijn
gebaseerd op modellen en op historische gegevens,
waarbij Achmea gebruik maakt van (meestal externe)
catastrofemodellen. Het effect op het eigen vermogen is
vergelijkbaar met het effect op het resultaat, aangepast
voor belastingen.

Eens in de 200 jaar: gebaseerd op kalibratie van het catastrofemodel gebruikt voor het interne model of voor interne doeleinden.

GROOTSTE WAARGENOMEN
VERLIES NEDERLAND

Risicobeheersingsmaatregelen
(€ MILJOEN)

De categorieën waarop de directe en indirecte
verzekering voor bedrijven zich richt zijn middelgrote
GROOTSTE
GROOTSTE
VERLIES IN
VERLIES IN industriële en commerciële risico's met een normale
LAATSTE 10
LAATSTE 10
JAAR
JAAR maximale grenswaarde van €40 miljoen op basis van het
Effect op resultaat voor herverzekering
−70
−70 maximaal verwachte verlies. In Nederland accepteert
−20
−20 Achmea geen grote industriële risico's, zoals van
Effect op winst voor belasting
Hoogste risicoaandeel
20
20 luchthavens of krachtcentrales. In Turkije worden deze
risico’s op een strategische basis geaccepteerd. De
risico's worden ofwel 100% herverzekerd of
In de tabel die de exposure van het grootst
geaccepteerd met een zeer klein eigen behoud via
waargenomen verlies in de afgelopen 10 jaar weergeeft,
hoogwaardige herverzekeraars.
wordt de herverzekeringscapaciteit niet getoond,
aangezien de risico's die de op het programma
Bij de meeste producten vindt de schadeafhandeling in
gebaseerde capaciteit overschrijden, op een facultatieve
een kort tijdsbestek plaats.
basis zijn gedekt. De historische schaden zijn
geïndexeerd op basis van prijsinflatie. In 2015 waren de
Alleen bij de aansprakelijkheidsverzekering voor
hoogste schades die de Nederlandse divisie moest
motorrijtuigen, de algemene
verwerken 2 maal schade aan panden met een totale
aansprakelijkheidsverzekeringen en een aantal speciale
schadelast van €15 miljoen.
verzekeringen kan een schadeafhandeling langer duren.
2015

2014

Bij producten zoals algemene aansprakelijkheid en
aansprakelijkheid voor motorrijtuigen (hoofdzakelijk
lichamelijk letsel) met langdurige schadeafhandelingen,
is er een inflatierisico voor de schadevoorziening. Dit
risico wordt regelmatig en nauwlettend gevolgd, waarbij
gebruik wordt gemaakt van actuariële
toereikendheidstoetsen en ALM-studies.
De verzekeringsverplichtingen voor te betalen schaden
bestaan uit schadegebeurtenissen die al gemeld zijn en
een IBN(E)R-voorziening voor 'geleden, maar nog niet
(afdoende) gerapporteerde' schaden. Deze schaden
worden ofwel individueel beoordeeld ofwel statistisch. In
de verzekeringsverplichtingen voor te betalen schaden is
ook een prudentiemarge opgenomen bovenop de 'beste
schatting' die is berekend op een
betrouwbaarheidsniveau van 98,5%.
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De verzekeringsverplichtingen worden ten minste twee
keer per jaar beoordeeld op toereikendheid. Als blijkt dat
de verzekeringsverplichting voor te betalen schaden
onder of boven de prudentiemarge van 10% rondom het
98,5% zekerheidsniveau uitkomt, dan worden de
parameters op basis waarvan de voorzieningen zijn
vastgesteld, geëvalueerd en indien nodig gecorrigeerd.
Bij de toetsing wordt ook gekeken naar de
toereikendheid van de voorziening voor
schadebehandelingkosten en onverdiende premies.
Achmea gebruikt herverzekering om de exposure aan
weersomstandigheden, natuurrampen, ongevallen met
meerdere slachtoffers, grote branden, grote
aansprakelijkheidsclaims en wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor
motorrijtuigen te beheersen. Herverzekering heeft
belangrijke effecten afhankelijk van het gekozen type
herverzekering, het overeengekomen eigen behoud en
limieten. De blootstelling aan natuurrampen wordt door
middel van catastrofe excess of loss herverzekering
afgedekt. In het algemeen worden catastroferisico's en
grote individuele risico's afgedekt in
herverzekeringsprogramma’s. Individuele risico's die de
contractlimiet in het ''per risico'' programma
overschrijden, worden op een facultatieve basis gedekt.
Bij de catastrofeherverzekering zijn de dekkingen en het
eigen behoud voor onroerend goed en casco

motorrijtuigen in Nederland en Griekenland gebaseerd
op de kalibratie van het interne model. Voor 2015 en
2016 is de bovengrens van de herverzekering gebaseerd
op een overschrijdingskans van maximaal 0,5% voor alle
catastrofeprogramma's. In 2015 was het totale eigen
behoud voor catastrofes voor het Nederlandse
catastroferisico €200 miljoen en het hoogste eigen
behoud per risico was €20 miljoen (ongewijzigd ten
opzichte van 2014). Het eigen behoud in Nederland voor
zowel het catastrofeprogramma voor brand als voor het
per risicoprogramma voor brand is tegen meerdere
zware verliezen beschermd doordat wordt gewerkt met
verschillende lagen met een jaarlijkse totale ‘deductable’.
Het eigen behoud is gebaseerd op de risk appetite en is
hoofdzakelijk gebaseerd op een beoordeling van de
kosten voor herverzekering en het maximaal toelaatbare
jaarlijkse verlies voor eigen rekening. Eureko Sigorta
heeft haar grootste catastroferisico, het
aardbevingsrisico, deels herverzekerd via de Turkish
Catastrophe Insurance Pool en overige toepasselijke
overeenkomsten. Het eigen behoud is gedekt via een
excess of loss catastrofeprogramma.

Gevoeligheden
De gevoeligheid van de Verzekeringsverplichtingen voor
veranderingen in de kosten en de schadelast op winst
voor belasting wordt hieronder getoond. Het effect op
het eigen vermogen, waar het resultaat moet worden
aangepast voor belastingen, is vergelijkbaar. Voor elke

gevoeligheidsfactor geldt dat alle andere aannames niet
worden gewijzigd. Het effect van een 10% kostenstijging
of 5% meer schaden is als volgt:

GEVOELIGHEDEN
SCHADEVERZEKERING, EFFECT OP
WINST VOOR BELASTING

(€ MILJOEN)

BEHEERSKOSTEN + 10%

BRUTO
SCHADEPERCENTAGE
+5%

2015

−86

−84

2014

−81

−80

De benoemde impact in deze tabel is gebaseerd op de
economische waarde (op basis van een beste schatting
met een risicomarge). Voor het bepalen van de
gevoeligheid voor kosten, zijn de kosten uit de
bronbestanden voor het afgelopen jaar verhoogd met
10% en is het model opnieuw doorgerekend. Voor het
bepalen van de gevoeligheid voor schaden zijn de
betalingen van voorgaande jaren verhoogd met 5%. Er is
hierbij geen rekening gehouden met voorzieningen,
omdat schokken en calamiteiten vooral betrekking
zullen hebben op gebeurtenissen in de loop van het
boekjaar en niet zozeer effect zullen hebben op
voorzieningen die in het verleden zijn gevormd.
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Zorgrisico
Het zorgrisico is het risico op verliezen of op een
ongunstige verandering in de waarde van
verzekeringsverplichtingen door:
- veranderingen in het niveau, de trend of volatiliteit
van de medische kosten gedekt door de
verzekeringscontracten (health Similar as Life
Techniques (health SLT)),
- fluctuaties in het tijdstip, de frequentie en de
hoogte van verzekerde gebeurtenissen en in het

-

tijdstip en het bedrag van de schadeafhandeling
(health Not Similar as Life Techniques (health
NSLT)),
grote onzekerheid bij de premiestelling en de
aannames voor de voorzieningen in verband met
het risico van de uitbraak van grote epidemieën
evenals de ongebruikelijke accumulatie van risico's
onder dergelijke extreme omstandigheden (health
CAT),

-

veranderingen in het niveau, trend of volatiliteit van
de onderliggende risicofactoren (langleven-,
invalidering-, verval-, kosten-, revalidering- en
herzieningspercentages) voor
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).

Het zorgrisico komt voor in de branches
inkomensverzekeringen AOV (health SLT en health NSLT)
en zorgkosten (health NSLT).

Arbeidsongeschiktheid

Risicoprofiel
ANALYSES PORTEFEUILLE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

(€ MILJOEN)
2014

2015

Inkomensverzekeringen

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

BRUTO PREMIE

3.018
3.018

705
705

Arbeidsongeschiktheidsproducten dekken het risico van
inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid (lange
termijn, health SLT). Ziekteverzuim- en
ongevallenverzekering (korte termijn, health NSLT) zijn
ook in dit overzicht opgenomen.
In Nederland biedt Achmea arbeidsongeschiktheidsproducten aan op basis van lokaal geldende wet- en
regelgeving. In de Nederlandse wet- en regelgeving
wordt een onderscheid gemaakt tussen werkgevers
(inclusief zelfstandigen) en werknemers. Voor
werkgevers en zelfstandigen is er geen algemene
verzekering en is een volledige particuliere verzekering
beschikbaar. Voor werknemers is er een algemene
verzekering, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA) die uit twee dekkingen bestaat:
de inkomensvoorziening volledig duurzaam
arbeidsongeschikten (IVA) bij volledige en permanente

%

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

BRUTO PREMIE

%

100%
100%

3.140
3.140

685
685

100%
100%

arbeidsongeschiktheid en de werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten (WGA) bij gedeeltelijke of niet
permanente arbeidsongeschiktheid. Er zijn twee typen
particuliere verzekeringen: aanvullingen op de algemene
verzekering en (her)verzekering van de WGA, omdat een
bedrijf ervoor kan kiezen om zelf het WGA-risico te
dragen en uit de algemene verzekering te stappen. Grote
onzekerheden in de WGA verzekeringen zijn de instroom
en de duur van de arbeidsongeschiktheid.
In Ierland is de AOV een belangrijke bedrijfsactiviteit die
als afzonderlijk product wordt afgesloten, maar deze
producten worden ook aangeboden als onderdeel van
levensverzekeringsproducten (PHI). Voor individuele
polishouders garanderen de PHI-contracten het
premietarief voor de looptijd van het contract en voor
collectieve contracten voor een beperkte periode.

Risicobeheersingsmaatregelen
Bij arbeidsongeschiktheid volgt een klant na de eerste
melding een reïntegratietraject waarin wordt beoordeeld
of begeleiding door een externe dienstverlener nuttig
kan zijn. Dit bestaat uit een aanpassing van de werkplek
of wachtlijstbemiddeling.
Verzekeringsverplichtingen met betrekking tot
inkomensverzekeringen zijn gevoelig voor veranderingen
in de wetgeving, wijzigingen in de medische
kostenniveaus, het verzuimniveau vanwege ziekte, de
frequentie en de mate waarin mensen arbeidsongeschikt
worden geacht, de mate van herstel bij
arbeidsongeschiktheid en het rente- en inflatieniveau.
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Bij een belangrijk deel van de portefeuille is er een
contractperiode van drie tot vijf jaar en daarmee
blootstelling aan bovenstaande risico's. Bij het
merendeel van de overeenkomsten met een looptijd van
langer dan een jaar kan de premie worden aangepast
conform een bepaling in de polisvoorwaarden. De kans
op hoge claims per risico wordt verkleind door het
verzekerde inkomen te beperken en, in een aantal
gevallen, door herverzekering toe te passen.
De Verzekeringsverplichtingen voor
arbeidsongeschiktheiddekkingen bestaan uit schaden die
al gemeld zijn en een IBN(E)R-voorziening voor 'geleden,
maar nog niet (afdoende) gerapporteerde' schade. Deze
schaden worden ofwel individueel beoordeeld ofwel
statistisch. In aanvulling op het bepalen van de
voorziening op basis van de beste schatting, is een
prudentiebeleid gedefinieerd. Het doel hiervan is om
negatieve afwijkingen van de beste schatting van de
voorzieningen op te kunnen vangen.

De Verzekeringsverplichtingen worden ten minste twee
keer per jaar beoordeeld op toereikendheid. Voor
arbeidsongeschiktheid vindt dit plaats op basis van
verwachte kasstromen. Voor het bepalen van de
contante waarde wordt het rentetarief van de premies
gebruikt. Niet-economische aannames zijn gebaseerd op
een mix van marktgegevens en eigen ervaringen.

Gevoeligheden
De gevoeligheid van de verzekeringsverplichtingen voor
veranderingen van de beheerskosten, de schaden en het
invaliderings- en revalideringspercentage bij winst voor
belasting wordt hieronder getoond. Het effect op het
eigen vermogen, waar het resultaat moet worden
aangepast voor belastingen, is vergelijkbaar. Voor elke
gevoeligheidsfactor geldt dat alle andere aannames niet
worden gewijzigd. De gevoeligheden van de percentages
in de tabel zouden in het volgende boekjaar het volgende
effect hebben:

GEVOELIGHEDEN AOV, EFFECT OP WINST VOOR BELASTING

Voor de -10% gevoeligheid van het herstelpercentage is
een schatting gemaakt gebaseerd op de resultaten van
vorig jaar en bedraagt €-56 miljoen. De benoemde
impact in deze tabel is gebaseerd op de economische
waarde (op basis van een beste schatting met een
risicomarge). Voor de gevoeligheid voor kosten, zijn de
kosten van de bronbestanden verhoogd met 10% en is er
een herberekening gemaakt van het model. Voor de
gevoeligheid voor schaden zijn de betalingen van
voorgaande jaren verhoogd met 5%. Er is in dit opzicht
geen rekening gehouden met voorzieningen, omdat
schokken en rampen zich waarschijnlijk zullen richten op
gebeurtenissen die in de loop van het jaar zijn
opgetreden en weinig effect zullen hebben op
voorzieningen die in het verleden zijn gevormd.

(€ MILJOEN)
BEHEERS-KOSTEN +
10%

SCHADEPERCENTAGE + 5%

INCIDENTIEPERCENTAGE +10%

−23
-23

−32
-24

-46
-45

2015
2014

Zorgkosten

Risicoprofiel
Nederland is de grootste markt waar Achmea
zorgverzekeringen aanbiedt. Het zorgverzekeringsstelsel
in Nederland bestaat uit twee onderdelen: een

basisverzekering en een aanvullende
zorgkostenverzekering. Voor de
basiszorgkostenverzekering biedt Achmea een directe
afhandeling ('natura'), restitutie en een combinatiepolis.

ANALYSES ZORGPORTEFEUILLE

Basisverzekering
Aanvullende ziektekostenverzekering
Overige

Voor de aanvullende zorgkostenverzekering wordt een
restitutiepolis aangeboden.

(€ MILJOEN)
2015

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

BRUTO PREMIE

5.070
106
91
5.267

12.178
1.310
384
13.872

2014

%

VERZEKERINGSVERPLICHTINGEN

BRUTO PREMIE

%

88%
9%
3%
100%

4.916
113
91
5.120

11.881
1.359
365
13.605

87%
10%
3%
100%
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De basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen
die woont of werkt in Nederland en moet worden
afgenomen bij een zorgverzekeraar in Nederland. Elke
zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht. De
basisverzekering dekt de basisstandaardzorg en de 100%
dochtermaatschappijen van Achmea bieden hiervoor
drie verschillende verzekeringspolissen (natura,
restitutie of een combinatiepolis). Premies voor de
basisverzekering worden deels beïnvloed door politieke
besluitvorming. De Nederlandse regering bepaalt de
mate van de dekking onder het basisverzekeringspakket
en de voorwaarden die van toepassing zijn op het
basisverzekeringspakket, inclusief de toelating en de
maximumkorting voor collectieve contracten (10% van
de bruto premie). Daarnaast bepaalt de regering de ex
ante bedragen die de verzekeraars ontvangen uit het
vereveningsfonds die voldoende moeten zijn om de te
maken zorgkosten te dekken.
De compensatie uit het vereveningsfonds wordt
gefinancierd door werkgevers en de Nederlandse
regering. Betalingen uit dit fonds hangen af van het
risicoprofiel en de portefeuille van de zorgverzekeraar. In
een dergelijk systeem met risicocompenserende
maatregelen wordt het verzekeringstechnisch risico
beperkt indien sprake is van een gemiddelde portefeuille
met verzekerden (representatieve portefeuille).
Op dit moment wordt dit nog deels extra gedempt door
een ex-post compensatie die het risico verder beperkt,
met name voor de geestelijke gezondheidszorg en de
wijkverpleging. Deze ex post compensaties worden
waarschijnlijk afgeschaft met ingang van risicojaar 2017.
Via de aanvullende zorgverzekering hebben polishouders
de mogelijkheid om de dekking van de basisverzekering
uit te breiden. Deze verzekering is optioneel en is qua
aard en methode te vergelijken met de
schadeverzekering. De dekking van deze verzekeringen

is niet gebonden aan overheidsbepalingen, er is geen
acceptatieplicht en er is geen vereveningsstelsel. Achmea
biedt diverse algemene en gerichte aanvullende
zorgverzekeringspakketten. Premies voor de aanvullende
zorgverzekering worden op maat afgestemd op de
dekking die wordt geboden.
De onzekerheden voor een zorgverzekeraar zijn specifiek
voor de basiszorg en hebben meerdere oorzaken.
-

Politieke beslissingen, zoals de overdracht van de
AWBZ in 2015.
Het vereveningsmodel is niet geschikt voor de
langdurige zorg.
Grotere marktwerking in de gezondheidzorg.
De afrekeningen met Zorginstituut Nederland (ZiNL)
per rapportagejaar en het verevenen van over- en
onderfinanciering. De onzekerheid van de
zorggerelateerde kosten komt voort uit de tijdige
verwerking van facturen door zorgverzekeraars, het
afwikkelen van vorderingen en de beschikbaarheid
van betrouwbare historische gegevens.

van claims gemaakt door zowel zorginkopers als
actuarissen om inzicht te verkrijgen in relevante
ontwikkelingen en de toereikendheid van
verzekeringstechnische voorzieningen. In aanvulling op
deze maatregelen is er op nationaal niveau meer
informatie beschikbaar over het macro-schadebedrag.
Bovendien heeft Achmea de potentiële stijging van het
verzekeringstechnische risico voor medisch
specialistische en geestelijke zorg beperkt door
contractuele afspraken met instellingen te maken over
de maximale uitgaven.

Gevoeligheden
Een impactanalyse wordt uitgevoerd voor de vele
onzekerheden waarmee Achmea te maken heeft onder
de basiszorgverzekering. Er zijn vooral onzekerheden
over het voorspellen van de kosten voor de
gezondheidzorg en het schatten van de diverse
budgetonderdelen van de risicoverevening.

Bij het schattingsproces van de
Verzekeringsverplichtingen en inkomsten uit het
vereveningsfonds zijn er nog steeds onzekerheden
vanwege de tijdigheid van verwerking van facturen door
zorgverzekeraars, de overdracht van de langdurige zorg
en de beperking van het ex-post
compensatiemechanisme.

Risicobeheersingsmaatregelen
Achmea heeft een aantal maatregelen getroffen om de
onzekerheden over de zorgkosten te beperken. De
verzekeringstechnische voorzieningen voor openstaande
claims en vorderingen op het ZiNL zijn gebaseerd op
beste schattingen van verwachte bedragen, waarbij een
prudentie wordt gevormd voor onzekerheden (budgeten schadeprudentie). Er worden periodiek schattingen
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Er zijn verschillende verzekeringsonzekerheden (inclusief
het bepalen van de macrokosten en de inkomsten die
het grootste effect compenseren) waarvoor scenario's
worden berekend in termen van het effect op het netto
resultaat. Voor de berekening van de maximale impact
(met andere woorden gebaseerd op het 'worst case
scenario') op het nettoresultaat dat over een termijn van
één jaar kan optreden, wordt uitgegaan van een
betrouwbaarheidsniveau van 99,5% voor zowel de
budgetonderdelen als de zorgkosten.
Onderstaande tabel toont de resultaten van deze
impactanalyse van de Basiszorgverzekering. Deze worden
vergeleken met het beschikbare kapitaal inclusief de
prudentiemarge van de Verzekeringsverplichtingen. Als
de verandering tussen budgetposten en de kosten voor
zorg kunnen worden opgevangen door het kapitaal
(inclusief prudentie), dan is het kapitaal met een
zekerheid van 99,5% toereikend voor het worst case
scenario.

IMPACTANALYSE
RESULTATEN VERGELEKEN
MET BESCHIKBARE
SOLVABILITEIT
Totaal beschikbaar kapitaal
Basiszorgverzekering
Resultaten impactanalyses
Beschikbaar kapitaal
Basiszorgverzekering bij worst
case scenario

(€ MILJOEN)
2015

2014

3.327
1.565

3.007
1.313

1.762

1.694

De uitgevoerde impactanalyses ultimo 2015 laten zien
dat het bestaande kapitaal van Achmea in samenhang
met de prudentiemarge meer dan toereikend is om het
worst case scenario op te vangen (met een
betrouwbaarheidsniveau van 99,5%) over een termijn
van één jaar.
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B

MARKTRISICO

Marktrisico is het risico op verliezen of op een
ongunstige verandering in de financiële situatie als direct
of indirect gevolg van schommelingen in het niveau en in
de volatiliteit van de marktprijzen van activa,
verplichtingen en financiële instrumenten.

De gerelateerde verzekeringsverplichtingen worden op
Groepsniveau als klein beschouwd. De dalende
marktrente heeft geleid tot hogere premies in collectieve
contracten en hogere voorzieningen voor rentegaranties.

Marktrisico raamwerk
Hieronder vallen aandelenrisico, renterisico, spreadrisico,
vastgoedrisico en valutarisico. Achmea is door haar
verzekerings- en bancaire activiteiten blootgesteld aan
marktrisico. Specifieke gebeurtenissen die een
belangrijke impact kunnen hebben zijn extreme
schokken op de financiële markten en een extreme
rentestijging.

‘Embedded’ opties
Bij de verzekeringsactiviteiten verkoopt Achmea
producten met embedded opties, zoals
rendementgaranties en winstdeling (zie het
productassortiment onder levenrisico). Het totaalbedrag
van de gerelateerde Nederlandse traditionele
voorziening verzekeringsverplichtingen gerelateerd aan
verzekeringen met embedded opties is €16.4 miljard
(2014: €15.3 miljard). Minder dan vijftien procent van de
voorzieningen voor AOV in Nederland heeft betrekking
op producten met winstdeling van de technische
resultaten. In Ierland is er een groot aantal
verzekeringsproducten met winstdeling waar de
gegenereerde winsten worden uitgekeerd aan
polishouders als periodieke of eindbonus. De Ierse
verzekeringsproducten met winstdeling zijn gebaseerd
op het Engelse model, waar discretionaire periodieke of
eindbonussen worden gegeven, afhankelijk van de
rendementen in het Participatiefonds. Het totaalbedrag
van de gerelateerde voorziening verzekeringsverplichtingen is €1.6 miljard (2014: €1.7 miljard). In het
algemeen is de winstdeling in Griekenland en Slowakije
een percentage van het extra beleggingsrendement
boven het gegarandeerde tarief.

Het marktrisicobeleid beschrijft hoe het marktrisico
wordt beheerd. Voor haar Nederlandse
verzekeringsmaatschappijen beheert Achmea de
marktrisicoposities binnen een Asset & Liability
Management (ALM-)raamwerk, dat is ontwikkeld om
langetermijn-beleggingsrendementen te behalen
bovenop de verplichtingen uit hoofde van de
verzekerings- en beleggingscontracten. De belangrijkste
doelstelling van de ALM is om het verwachte rendement
binnen de gedefinieerde risk appetite te maximaliseren.
De totale beleggingsportefeuille van Achmea is
onderverdeeld in een replicerende portefeuille en een
rendementsportefeuille voor het genereren van
beleggingsopbrengsten door het nemen van
marktrisico's. Een risicobudget voor marktrisico van de
rendementsportefeuille is bepaald op basis van de ALMstudie. Het budget voor marktrisico wordt bepaald op
basis van de risk appetite van Achmea die grenzen stelt
aan de verhouding tussen beschikbaar kapitaal en vereist
kapitaal, het maximaal aanvaardbare verlies, het
maximumaandeel van het kapitaal voor financiële risico's
en de beoogde credit rating. In de ALM-studie worden
verschillende beleggingsmixen onderzocht op hun effect
op de verwachte winst en deze grenzen van risk appetite.
Dit onderzoek wordt minimaal een keer per jaar
uitgevoerd en vaker indien het nodig wordt geacht.
Hieruit volgt een optimale rendementsportefeuille (de
strategische beleggingsmix) die voldoet aan het
vastgestelde risicobudget en het hoogste rendement
biedt, gegeven additionele restricties voor bijvoorbeeld
liquiditeit en minimumomvang per beleggingscategorie.

Dit wordt periodiek bewaakt, waarbij specifiek gelet
wordt op afwijkingen van de strategische beleggingsmix
en het beheren van het renterisico.
Beleggingsbeslissingen worden op Groepsniveau
genomen, maar aan de limieten moet worden voldaan
voor elke onder toezicht staande entiteit waarvoor een
separate beleggingsportefeuille wordt aangehouden.
Voor de verzekeringsentiteiten buiten Nederland wordt
een ALM- en Beleggingsplan proces gevolgd op basis van
centrale richtlijnen van de Groep. Het lokale
beleggingsbeleid is gebaseerd op een periodieke ALMstudie om te zorgen voor een juist evenwicht tussen de
beleggingen en de risicoposities die voortkomen uit de
verplichtingen. In het algemeen wordt er boven het
niveau dat nodig is voor een goed evenwicht met de
verzekeringsverplichtingen een zeer beperkt marktrisico
genomen.
De volgende paragrafen geven, voor zover relevant,
meer details per risicotype, waarbij er een onderscheid
wordt gemaakt tussen verzekerings- en bancaire
activiteiten.
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Aandelenrisico

Renterisico

Aandelenrisico is het risico van verliezen vanwege de
gevoeligheid van de waarde van de activa en
verplichtingen voor veranderingen in het niveau of in de
volatiliteit van marktprijzen van aandelen.

Renterisico is het risico van verlies voor alle activa en
verplichtingen waarvan de waarde gevoelig is voor
veranderingen in de rentetermijnstructuur (zowel
nominaal als reëel) of rentevolatiliteit. Renterisico is
aanwezig in de verzekerings- en bancaire activiteiten van
Achmea.

De blootstelling van Achmea aan aandelenrisico is
onderverdeeld in de volgende sectoren: Consumenten
(€234 miljoen), Energie (€41 miljoen), Financiële sector
(€2.010 miljoen), Zorg (€95 miljoen), Industrie (€110
miljoen), Informatietechnologie (€78 miljoen),
Materialen en Bouw (€35 miljoen), Diensten (€83
miljoen) en overige sectoren (€256 miljoen).
De gevoeligheid van aandelen en alternatieve
beleggingen voor een verandering in marktwaarde van
+10% is €294 miljoen (2014: €255 miljoen) en bij -10%
€-294 miljoen (2014: €-251 miljoen). Aangezien
Achmea's beleggingen in aandelen hoofdzakelijk worden
geclassificeerd als 'Beschikbaar voor verkoop' zal dit in
het algemeen alleen effect hebben op het Totale eigen
vermogen aangezien, los van bijzondere
waardeverminderingsverliezen, veranderingen in
marktwaarde alleen tot uitdrukking komen in het Totale
eigen vermogen en niet in de netto winst. Het Totale
eigen vermogen zal 2,9% lager zijn als de beleggingen
waarvoor Achmea het beleggingsrisico loopt afnemen
met 10% en de solvabiliteit zal 6,7% lager zijn. In deze
cijfers is geen rekening gehouden met de gevoeligheid
van toekomstige winsten voor vergoedingen en
doorbelastingen van de unit-linked portefeuille, die
gerelateerd zijn aan de waarde van de portefeuille.

Renterisico binnen verzekeringensactiviteiten

Risicoprofiel
Zowel de rendementgaranties als de winstdelings
producten zorgen voor een blootstelling aan renterisico
voor Achmea, zie het deel over embedded opties.

Risicobeheersingsmaatregelen
Achmea's rentebeleid voor de Nederlandse
verzekeringsentiteiten is gericht op het beheren van het
renterisico van de beleggingen en verplichtingen op
economische basis aan de hand van verschillende
scenario's met parallelle verschuivingen in de
rentecurves. De negatieve veranderingen in het verschil
tussen activa en verplichtingen moeten binnen een
toegestane bandbreedte blijven; veranderingen in de
samenstelling van de beleggingsportefeuille worden
doorgevoerd om mismatches te corrigeren. Als
onderdeel van dit proces worden rentederivaten
gebruikt om de matching van de
verzekeringsverplichtingen te verbeteren. De
rentegevoeligheid van de netto positie wordt
maandelijks beoordeeld, zowel op het niveau van de
gereguleerde entiteit als van de Achmea Groep. Voor
deze beoordeling worden parallelle schokken toegepast
op de replicerende portefeuilles en de gerelateerde
bestaande beleggingsportefeuilles.

De gevoeligheid voor een schok van 40 basispunten en
100 basispunten moet binnen bepaalde bandbreedtes
zijn voor zowel het levensverzekeringsbedrijf als het
schadeverzekeringsbedrijf.
Deze zijn respectievelijk -1,5% en -4% van het
beschikbare kapitaal voor levensverzekeringactiviteiten
en -1% en -3% van het beschikbare kapitaal voor
schadeverzekeringsactiviteiten. Voor N.V. Hagelunie is
deze bandbreedte specifiek gezet op -1,5% en -4,5%,
gezien de omvang van de beleggingsportefeuille.
Achmea's buitenlandse dochtermaatschappijen passen
een looptijd (‘duration’) matching-benadering toe
binnen bandbreedtes die lokaal door commissies wordt
bewaakt. Jaarlijks wordt een volledige ALM-studie
uitgevoerd die, naast looptijd matching, gevoeligheden
bevat van het beschikbaar kapitaal voor diverse
scenario's voor verschuivingen in de rentecurves. Dit
wordt zowel lokaal als op Groepsniveau besproken.
Achmea dekt het renterisico dat afkomstig is van de
verzekeringsverplichtingen af door middel van een
overlay managementproces dat gebruikmaakt van
rentederivaten (swaps en swaptions). Achmea heeft
binnen de divisie Pensioen & Leven een aantal
langetermijn-rentederivaten afgesloten. Deze derivaten
zijn een aanvulling op de conventionele vastrentende
beleggingen en hebben als hoofddoel om de
economische waarde van deze beleggingen te
beschermen. Achmea past hedge accounting toe
wanneer dit nodig is om de volatiliteit te verlagen in de
Geconsolideerde winst- en verliesrekening. Het
totaalbedrag van de rentederivatenpositie is €1.841
miljoen (2014: €2.944 miljoen) met een nominaal bedrag
van €27.4 miljard (2014: €22.8 miljard).
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Gevoeligheden
Voor de interne bewaking en beheer gebruikt Achmea
scenario's met rentegevoeligheidsschokken op de
kapitaalpositie. De impact op de technische voorziening
in deze berekening wordt gemeten op een economische
basis, waarbij gebruik wordt gemaakt van de swapcurve
exclusief de ultimate forward rate (UFR). Het resultaat
van Achmea kan worden beïnvloed afhankelijk van de
waarderingsclassificatie van de betreffende balansposten

of door bijzondere waardeverminderingen en de impact
van de curve die is gebruikt bij de toereikenheidstoets
van de verplichtingen. Bij deze toetsing wordt de
risicovrije rentecurve gebruikt zoals deze wordt
gepubliceerd door EIOPA. Het effect van een stijging van
rentetarieven van 1% gemeten op economische basis
ultimo 2015 was €31 miljoen. Het effect van een
vergelijkbare daling van de rentetarieven was circa
€-89 miljoen. Gevoeligheden hebben alleen betrekking
op parallelle verschuivingen in de rentecurves. De impact

SCENARIO RENTESCHOKKEN
2015
2014

van een rentestijging is bij de toereikendheidstoets
nadelig door het gebruik van de Ultimate Forward Rate
(UFR) bij de EIOPA curve; de waarde van de
verplichtingen daalt als gevolg van het dempend effect
van de UFR minder snel dan de waarde van de
bezittingen. Een rentestijging zal in IFRS-context de
toetsruimte verkleinen en, wanneer alle andere factoren
gelijk blijven, mogelijk leiden tot een noodzakelijke
verhoging van de voorziening.

(€ MILJOEN)
BESCHIKBAAR
KAPITAAL

EFFECT RENTE
SCHOK -1%

EFFECT RENTE
SCHOK -0,4%

EFFECT RENTE
SCHOK +0,4%

EFFECT RENTE
SCHOK +1%

9.299
9.285

−89
−126

−24
−18

17
−8

31
−44

Renterisico binnen bancaire activiteiten
De bancaire activiteiten van Achmea staan bloot aan
schommelingen in rente, zowel economisch
(marktwaarde van activa en verplichtingen) als in termen
van winst. Het nemen en beheren van risico's als bron
van winstgevendheid is een kernactiviteit voor een bank.
Een overmatig renterisico kan echter een belangrijke
bedreiging vormen voor het kapitaal en de winst van een
bank. Een effectief risicobeheersingsproces waarbij het
renterisico binnen prudente niveaus wordt gehouden is

daarom essentieel voor de veiligheid en gezondheid van
een bank. De focus van de bancaire activiteiten van
Achmea ligt op retail bankproducten (hypotheken,
deposito's, spaarrekeningen en rekeningen courant). De
meeste van deze producten of diensten genereren een
renterisico.
Dit risico wordt beperkt door het gebruiken van
derivaten (renteswaps en forward rate
overeenkomsten). Binnen de bancaire activiteiten van

GEVOELIGHEDEN BANCAIRE ACTIVITEITEN

Income at Risk (inkomstengevoeligheid) +100 basispunten
Value at Risk (risico bij potentieel verlies)
Stresstest -100 basispunten
Stresstest +100 basispunten

Achmea wordt er geen gebruik gemaakt van niet-lineaire
derivaten, zoals swaptions, caps en floors.

(€ MILJOEN)
2015
ACHMEA BANK

2015
STAALBANKIERS

2014
ACHMEA BANK

2014
STAALBANKIERS

11
102
14
−35

1
3
2
−2

6
72
10
-31

1
-5
3
-3
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Spreadrisico
Het spreadrisico is het risico op verliezen dat voortkomt
uit de gevoeligheid voor veranderingen in het niveau of
de volatiliteit van kredietopslagen (‘credit spreads’) in de
rente.
Voor Achmea komt de grootste blootstelling aan
spreadrisico van bedrijfsobligaties met een goede credit

rating (‘investment grade’) (€8.759 miljoen, 2014: €8.547
miljoen), converteerbare obligaties (€338 miljoen, 2014
€315 miljoen) en obligaties van opkomende markten
(‘emerging markets’) (€204 miljoen, 2014: €138 miljoen).
Achmea beperkt het spreadrisico door een conservatieve
beleggingsstrategie die zorgt voor de juiste balans tussen
de verschillende typen instrumenten (bedrijfsobligaties,

obligaties van financiële instellingen (financials), gedekte
obligaties, staatsgerelateerde obligaties en asset backed
securities), het looptijdenprofiel en de regionale
verdeling. De credit rating van de vastrentende
instrumenten wordt besproken in de paragraaf over het
tegenpartijrisico.

Vastgoedrisico
Het vastgoedrisico is het risico op verliezen dat voorkomt
uit de gevoeligheid voor veranderingen in het niveau of
de volatiliteit van de marktprijzen van vastgoed.
Aan het einde van het jaar bedroegen de totale
beleggingen in vastgoed €1.114 miljoen ((2014: €1.125
miljoen) (2,4% van de totale beleggingsportefeuille)
(2014: 2,4%)). Het grootste deel is belegd in direct
vastgoed in Nederland. Een overzicht van de
vastgoedbeleggingsportefeuille wordt gegeven onder
Toelichting 9 Vastgoedbeleggingen.

Een 10% daling van de waarde van vastgoed zou leiden
tot een 1,1% daling (2014: 1,1%) in het eigen vermogen
en een 2,5% daling (2014: 2,9%) in de solvabiliteitsratio.
In deze cijfers is geen rekening gehouden met de
gevoeligheid van toekomstige winsten voor
vergoedingen en doorbelastingen in de unit-linked
portefeuille, die gerelateerd zijn aan de waarde van de
portefeuille.

Valutarisico
Valutarisico is het risico van verlies vanwege de
gevoeligheid van de waarde van de activa en
verplichtingen voor veranderingen in het niveau of
volatiliteit van valutakoersen.
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Risicoprofiel
Onderstaande tabel over het valutarisico laat de totale blootstelling zien aan de belangrijkste valuta per balansdatum.

VALUTA RISICO

(€ MILJOEN)

2015 TOTALE
BLOOTSTELLING

Activa
US
Pond
Poolse
Zwitserse
Turkse
Deense
Overige

dollar
sterling
zloty
franc
lira
krone

3.190
1.656
118
684
400
461
314
6.823

Verplichtingen
US
Pond
Poolse
Zwitserse
Turkse
Deense
Overige

dollar
sterling
zloty
franc
lira
krone

560
826
123
370

Netto-positie
US
Pond
Poolse
Zwitserse
Turkse
Deense
Overige

dollar
sterling
zloty
franc
lira
krone

227
22
2.128
2.630
830
−5
314
400
234
292
4.695

2015 NOMINAAL
BEDRAG VAN
AFDEKKINGSINSTRUMENTEN

2014 NOMINAAL
BEDRAG VAN
AFDEKKINGSINSTRUMENTEN

2015 NETTO
BLOOTSTELLING

2014 TOTALE
BLOOTSTELLING

231
218
4.469

747
810
118
−47
400
230
96
2.354

2.791
1.359
117
346
403
191
292
5.499

368

560
826
123
2

65
981
112
−120

−121

52
981
112
1

368

227
22
1.760

6
1.044

−108

6
1.152

187
−16
−5
−49
400
3
74
594

2.726
378
5
466
403
191
286
4.455

2.443
846
731

2.443
846
363
231
218
4.101

2014 NETTO
BLOOTSTELLING

2.536
378

255
981
117

346
291
242
3.793

403
−100
50
1.706

13

2.523
378
467
291
242
3.901

203
5
−1
403
−100
44
554

Risicobeheersingsmaatregelen
Het beleid van Achmea voor vreemde valuta en
hedgingstrategieën is niet gericht op het volledig
afdekken van de exposure op vreemde valuta. In het
algemeen dekt Achmea de netto investeringen in, of de
inkomstenstromen uit, haar niet-euro
dochtermaatschappijen niet af, omdat de activiteiten van

deze dochtermaatschappijen worden gezien als
onderdeel van Achmea's langetermijnstrategie. De
exposure in de beleggingsportefeuille wordt doorgaans
afgedekt. Achmea staat bloot aan valutarisico, met name
in US dollars, als onderdeel van de reguliere
beleggingsportefeuille (aandelen, vastrentende

beleggingen en beursgenoteerde
vastgoedondernemingen). In 2015 was de, in USD
uitgedrukte, beleggingsportefeuille, grotendeels
afgedekt. Een overige belangrijke blootstelling op de
lange termijn is de Turkse lira via de investeringen in
Eureko Sigorta en Garanti Emiklilik.
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Achmea past fair value (reële waarde) hedge accounting
toe voor de portefeuilles die waren blootgesteld aan
valutarisico. Fair value hedge accounting houdt in dat de
mutaties in de reële waarde van het hedginginstrument
en de mutaties in de reële waarde waarop de afgedekte
positie betrekking heeft, worden verantwoord in de
winst- en verliesrekening. Valutatermijncontracten
worden gebruikt als hedginginstrumenten. De reële
waarde van een valutatermijncontract houdt gelijke tred
met de valutakoers en dit is gelijk aan de mutaties in de
reële waarde van valutakoersverschillen van een
belegging in een vreemde valuta.

Daarom kan hedge accounting met betrekking tot
wisselkoersen 100 procent effectief zijn. Deze resultaten
worden in de tabel ‘Resultaten op hedge accounting’ in
Toelichting 10 Investeringen getoond.

Gevoeligheden
Achmea past een scenarioanalyse toe om het effect te
beoordelen van veranderingen in wisselkoersen ten
opzichte van de euro voor het eigen vermogen en de
winst voor belasting. Onderstaande tabel laat het effect
zien van een verandering in wisselkoersen op het eigen
vermogen en de winst voor belasting op basis van de
situatie per balansdatum.

EURO VERSUS ALLE ANDERE VREEMDE VALUTA +10%
Financiële instrumenten
Geassocieerde deelnemingen en joint ventures
Dochtermaatschappijen

In deze cijfers is geen rekening gehouden met de
gevoeligheid van toekomstige winsten voor
vergoedingen en doorbelastingen in de unit-linked
portefeuille, die gerelateerd zijn aan de waarde van de
portefeuille.

(€ MILJOEN)
2015 TOTAAL EIGEN
VERMOGEN

2015 WINST VOOR
BELASTING

2014 TOTAAL EIGEN
VERMOGEN

2014 WINST VOOR
BELASTING

−3
−6
−15
−24

−22
−9
−19
−50

-10
-6
-24
-40

-15

-15

Ervan uitgaande dat alle andere variabelen stabiel
blijven, zou een 10% daling van de euro ten opzichte van
alle overige vreemde valuta per 31 december 2015 een
tegengesteld effect hebben op de bedragen die in de
tabel worden getoond.
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C

TEGENPARTIJRISICO

Tegenpartijrisico is het risico op verliezen als gevolg van
onverwachte faillissementen of een verslechtering van
de kredietwaardigheid (bijvoorbeeld migratie) van de
tegenpartijen en debiteuren van Achmea.

Risicoprofiel
Achmea is blootgesteld aan tegenpartijrisico op het
gebied van beleggingen, treasury, bancaire activiteiten,

herverzekering, zorgverleners, tussenpersonen en
polishouders.

Onderstaande tabel geeft informatie over de
blootstelling aan het geaggregeerde tegenpartijrisico
voor de financiële beleggingen, onderverdeeld naar
externe rating en activa zonder rating.

De financiële activa zoals opgenomen in het
geconsolideerde overzicht van de financiële positie en
gerelateerde toelichtingen vertegenwoordigen de
maximale exposure aan kredietrisico.

EXTERNE CREDIT RATING ACTIVA

(€ MILJOEN)
AAA STAATSOBLIGATIES

2015

Beleggingen
Obligaties
Leningen en hypotheken
Deposito's bij herverzekeraars
Deposito's bij kredietinstellingen
Derivaten
Overige financiële instrumenten*
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Obligaties en overige vastrentende beleggingen
Derivaten
Kas en overige financiële beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf
Aandeel herverzekeraars in verzekeringsverplichtingen
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

*

12.618

2.564

AAA

AA

A

BBB

ONDER BBB

GEEN RATING

TOTAAL

1.873
558

5.006
235

4.281
120

276
3

129
3.917

1
2
69

5.241
15
742
191
39
2.428

194
262

191

1

1
3.447
98

29.424
4.848
742
579
3.750
2.595

756

80

129
138
124
977
683
510
186

36
172
149

38
79
690
13.623
242
4.472
202

3.603
389
8.431
14.866
1.381
7.315
2.117

144
13
2.320
733

7.388
122
431
11
913

80

12
57

2
26

Overige financiële instrumenten hebben betrekking op spaarrekeningen gekoppeld aan levensverzekeringcontracten waarvoor de renteopbrengsten zijn gebaseerd op de rente die de
polishouder betaalt over zijn hypotheeklening, beleggingen met betrekking tot ontvangen zekerheden voor in bruikleen gegeven effecten en overige financiële instrumenten. Voor een
overzicht van overige financiële beleggingen wordt verwezen naar Toelichting 10.
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EXTERNE CREDIT RATING ACTIVA

(€ MILJOEN)
AAA STAATSOBLIGATIES

2014

Beleggingen
Obligaties
Leningen en hypotheken
Deposito's bij herverzekeraars
Deposito's bij kredietinstellingen
Derivaten
Overige financiële instrumenten*
Beleggingen voor rekening en risico van polishouders
Obligaties en overige vastrentende beleggingen
Derivaten
Kas en overige financiële beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf
Aandeel herverzekeraars in verzekeringsverplichtingen
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

*

14.621

2.819

AAA

AA

A

BBB

ONDER BBB

GEEN RATING

TOTAAL

2.953
254

4.949

5.759
57

4.025

249

582
1.896

5

39
2
2.609

235
372

954
4
1

98

302
3.649
420

33.138
2.207
954
683
4.024
3.029

554

207
4
7.049
140
508
17
110

72
114
5
1.014
638
4
393

109
93

29
60

50
7
1
11

35

8
78
779
14.023
271
3.889
1.209

3.798
349
7.833
15.227
1.436
5.534
1.716

12
1.623
−42

Overige financiële instrumenten hebben betrekking op spaarrekeningen gekoppeld aan levensverzekeringcontracten waarvoor de renteopbrengsten zijn gebaseerd op de rente die de
polishouder betaalt over zijn hypotheeklening, beleggingen met betrekking tot ontvangen zekerheden voor in bruikleen gegeven effecten en overige financiële instrumenten. Voor een
overzicht van overige financiële beleggingen wordt verwezen naar Toelichting 10.

Achmea Jaarverslag 2015 144
Achmea Jaarverslag 2015 239

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

Onderstaande tabel geeft een overzicht van activa en verplichtingen waarop verrekening, afdwingbare Master Netting Agreements (verrekeningsovereenkomsten) en
vergelijkbare overeenkomsten van toepassing zijn.

FINANCIËLE ACTIVA WAAROP VERREKENING VAN TOEPASSING IS, AFDWINGBARE MASTER NETTING OVEREENKOMSTEN EN VERGELIJKBARE OVEREENKOMSTEN

2015

Derivaten
Liquide middelen

BRUTOBEDRAGEN
VAN OPGENOMEN
FINANCIËLE
ACTIVA

BRUTOBEDRAGEN
VAN OPGENOMEN
FINANCIËLE
VERPLICHTINGEN,
VERREKEND IN DE
BALANS

NETTOBEDRAGEN
VAN FINANCIËLE
ACTIVA,
OPGENOMEN IN DE
BALANS

3.751
3.628

1
1.511

4.024
4.456

2.740

(€ MILJOEN)

FINANCIËLE
INSTRUMENTEN

ONTVANGEN
CONTANTE
ZEKERHEDEN
(EXCLUSIEF
OVERSCHOT AAN
ZEKERHEDEN)

3.750
2.117

949

2.818

-17
2.117

4.024
1.716

758

2.905

361
1.716

NETTOBEDRAG

2014

Derivaten
Liquide middelen

FINANCIËLE VERPLICHTINGEN WAAROP VERREKENING VAN TOEPASSING IS, AFDWINGBARE MASTER NETTING OVEREENKOMSTEN EN VERGELIJKBARE
OVEREENKOMSTEN
NETTOBEDRAGEN
VAN FINANCIËLE
VERPLICHTINGEN,
OPGENOMEN IN DE
BALANS

1.793
1.896

BRUTOBEDRAGEN
VAN OPGENOMEN
FINANCIËLE
VERPLICHTINGEN

2015

Derivaten

BRUTOBEDRAGEN
VAN OPGENOMEN
FINANCIËLE
ACTIVA,
VERREKEND IN DE
BALANS

(€ MILJOEN)

FINANCIËLE
INSTRUMENTEN

ONTVANGEN
ZEKERHEDEN
(EXCLUSIEF
OVERSCHOT AAN
ZEKERHEDEN)

NETTOBEDRAG

1.793

884

845

64

1.896

742

897

257

2014

Derivaten

Onderstaande tabel toont de bijzondere waardeverminderingsverliezen voor obligaties onderverdeeld naar externe credit ratings.

BIJZONDERE
WAARDEVERMINDERINGEN
OBLIGATIES OPGENOMEN IN
DE WINST- EN
VERLIESREKENING
Lager dan BBB
Geen rating
Totaal

(€ MILJOEN)
2015

2014

1
1

7
2
9
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de financiële activa met betalingsachterstanden of waarop bijzondere waardevermindering is toegepast.

FINANCIËLE ACTIVA MET BETALINGSACHTERSTANDEN OF WAAROP BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING IS TOEGEPAST
GEEN
BETALINGSACHTERSTAND,
NIET AFGEWAARDEERD

(€ MILJOEN)

BETALINGSACHTERSTANDEN, MAAR NIET AFGEWAARDEERD

BIJZONDERE
WAARDEVERMINDERING
ACTIVA

TOTAAL
BOEKWAARDE

BEDRAG BETALINGSACHTERSTANDEN

BOEKWAARDE

2015

Beleggingen
Obligaties
Leningen en hypotheken
Deposito's bij herverzekeraars
Deposito's bij kredietinstellingen
Derivaten
Overige financiële instrumenten*
Beleggingen voor risico van polishouders
Obligaties en overige vastrentende beleggingen
Derivaten
Kas en overige financiële beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf
Aandeel herverzekeraars in verzekeringsverplichtingen
Vorderingen en overlopende activa

*

29.411
4.848
742
579
3.750
2.595
3.603
389
8.431
14.496
1.381
4.533

BOEKWAARDE
HOOFDSOM

0-3 MAANDEN

BOEKWAARDE
BEDRAG NA BIJZONDERE
3 MAANDEN - 1 OUDER DAN EEN BETALINGSACHT WAARDEVERMIN
JAAR
JAAR
ERSTANDEN
DERING

3

207

10

2
518

449

1

3

160

433

1.400

1.382

29.424
4.848
742
579
3.750
2.595
3.603
389
8.431
14.866
1.381
7.315

Overige financiële instrumenten hebben betrekking op spaarrekeningen gekoppeld aan levensverzekeringcontracten waarvoor de renteopbrengsten zijn gebaseerd op de rente die de
polishouder betaalt over zijn hypotheeklening en overige financiële instrumenten. Voor een overzicht van overige financiële beleggingen wordt verwezen naar Toelichting 10.

Achmea Jaarverslag 2015 146
Achmea Jaarverslag 2015 241

Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1
2
3
4
5
6
7

FINANCIËLE ACTIVA MET BETALINGSACHTERSTANDEN OF WAAROP BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING IS TOEGEPAST
GEEN
BETALINGSACHTERSTAND,
NIET AFGEWAARDEERD

(€ MILJOEN)

BETALINGSACHTERSTANDEN, MAAR NIET AFGEWAARDEERD

BIJZONDERE
WAARDEVERMIN
DERING ACTIVA

TOTAAL
BOEKWAARDE

BEDRAG BETALINGSACHTERSTANDEN

2014

BOEKWAARDE

Beleggingen
Obligaties
Leningen en hypotheken
Deposito's bij herverzekeraars
Deposito's bij kredietinstellingen
Derivaten
Overige financiële instrumenten*
Beleggingen voor risico van polishouders
Obligaties en overige vastrentende beleggingen
Derivaten
Kas en overige financiële beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf
Aandeel herverzekeraars in verzekeringsverplichtingen
Vorderingen en overlopende activa

*

33.126
2.206
954
683
4.024
3.029
3.798
349
7.833
14.875
1.436
3.537

BOEKWAARDE
HOOFDSOM

0-3 MAANDEN

BOEKWAARDE
BEDRAG NA BIJZONDERE
3 MAANDEN - 1 OUDER DAN EEN BETALINGSACHT WAARDEVERMIN
JAAR
JAAR
ERSTANDEN
DERING

3

207

9
1

2

1

2

301

106

486

140
893

211

33.138
2.207
954
683
4.024
3.029
3.798
349
7.833
15.227
1.436
5.534

Overige financiële instrumenten hebben betrekking op spaarrekeningen gekoppeld aan levensverzekeringcontracten waarvoor de renteopbrengsten zijn gebaseerd op de rente die de
polishouder betaalt over zijn hypotheeklening, beleggingen met betrekking tot ontvangen zekerheden voor in bruikleen gegeven effecten en overige financiële instrumenten. Voor een
overzicht van Overige financiële beleggingen wordt verwezen naar Toelichting 10.

Vorderingen en overlopende activa bestaan voor €2.332
miljoen (2014: €1.170 miljoen) uit betalingen aan
zorginstellingen met betrekking tot vertraagde
facturering. Hiervoor wordt verwezen naar Toelichting
15.
Achmea's kredietrisico bij bancaire activiteiten is
voornamelijk geconcentreerd in de hypothecaire
leningen en tegenpartijrisico's in de geld- en
kapitaalmarkt voor Achmea Bank en Staalbankiers. In
2014 is Achmea bij de levensverzekeringsactiviteiten van
start gegaan met het opbouwen van een portefeuille van
hypothecaire leningen. Het kredietrisico bij hypothecaire
leningen wordt beheerd door
kredietgoedkeuringsvoorwaarden toe te passen en
vervolgens de aflossingsvoorwaarden te bewaken.

Voor niet-standaardvoorwaarden die worden opgelegd
aan leningnemers is goedkeuring nodig van het Credit
Comité. Er zijn procedures ingesteld om de achterstallige
betalingen te bewaken. Achmea volgt actief een beleid
gericht op het verbeteren van het risicoprofiel van de
kredietportefeuille bankbedrijf door risicobeoordelingen
te verbeteren.
De bancaire activiteiten van Achmea bieden
hoofdzakelijk leningen met onroerend goed als
onderpand (hypothecaire leningen) en/of met een
borgsom als onderpand. Het totaalbedrag van leningen
met onderpand van €14.866 miljoen is onderdeel van de
maximale kredietblootstelling die in de tabel hierboven
als kredietportefeuille bankbedrijf wordt getoond.
Bovendien worden deze leningen alleen uitgegeven aan

tegenpartijen die zijn goedgekeurd door het Credit
Comité.
Het kredietrisico van hypothecaire leningen is
onderverdeeld in gecategoriseerde hypotheken met een
laag risicoprofiel (in Nederland hypotheken met
Nationale Hypotheekgarantie (NHG) die door de
overheid worden gegarandeerd) en gesecuritiseerde
hypotheken met een gemiddeld risicoprofiel (alle overige
hypotheekvorderingen en eigen aangekochte obligaties)
en met een hoog risicoprofiel (het deel van de
hypotheekvorderingen met een krediet boven 75% van
de executiewaarde). Deze classificatie stemt overeen
met de rapportagestandaarden van De Nederlandsche
Bank (DNB).
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RISICO HYPOTHEEKPORTEFEUILLE

Hoog risico
Middelhoog riscio
Laag risico
Totaal hypothekenportfolio

Risicobeheersingsmaatregelen
Het tegenpartijrisico beheersingsraamwerk op
groepsniveau is gedefinieerd in het
tegenpartijrisicobeleid (‘Counterparty Risk Policy’) door
het expliciet beschrijven van taken en
verantwoordelijkheden, het proces voor het aangaan van
transacties met nieuwe tegenpartijen, de limiet en
verdeling per tegenpartij binnen de afdelingen en
rechtspersonen van Achmea en het proces van
herziening van de limieten en het bewaken van de
blootstelling. De principes van dit beleid zijn gekoppeld
aan het Kapitaaltoereikendheidsbeleid (‘Capital
Adequacy Policy’) van Achmea. Op deze manier wordt
gewaarborgd dat concentraties conservatief lager zijn
dan het kapitaaloverschot op zowel Groepsniveau als op
het niveau van de afzonderlijke rechtspersonen binnen
Achmea.
Het belangrijkste 'preventiedoel' bij het beheren van het
tegenpartijrisico is het voorkomen van concentraties, het
waarborgen dat de portefeuilles goed gediversifieerd zijn
en dat risico's voldoende worden beperkt of verlaagd.
Daarnaast zijn de belangrijkste noodmaatregelen bij het
beheren van het tegenpartijrisico dat
terugvorderingsprocedures goed zijn georganiseerd en
dat het kapitaaloverschot toereikend is om
kredietproblemen op te vangen.
De kern van dit beleid is een ratingsysteem van
exposurelimieten per tegenpartij zoals aangegeven in
onderstaande tabel:

(€ MILJOEN)
2015
ACHMEA BANK

2014
ACHMEA BANK

2015
STAALBANKIERS

2014
STAALBANKIERS

2015
PENSIOEN & LEVEN

2014
PENSIOEN & LEVEN

2015
SCHADE &
INKOMEN

2.675
7.466
3.119
13.260

5.517
4.035
2.941
12.493

232

212
798

387
348
3.013
3.748

389
89
1.099
1.577

6
23
29

232

MAXIMALE BLOOTSTELLING
OP GROEPSNIVEAU

AAA
AA+, AA, AAA+, A, ABBB+
BBB
BBB-

1.010

(€ MILJOEN)
SUPRANATIONALE
INSTELLINGEN EN
OVERHEDEN

OVERIGE
TEGENPARTIJEN

(geen
limiet)
500
300
200
150
75

500
350
225
150
100
50

Achmea heeft besloten dat deze maximale
exposurelimieten op Groepsniveau niet van toepassing
zijn op de blootstelling aan de Rabobank Groep. Deze
blootstelling bestaat hoofdzakelijk uit spaarrekeningen
bij de Rabobank Groep die betrekking hebben op
lopende levensverzekeringspolissen (Toelichting 10
Beleggingen) en op een kredietfaciliteit die is
opgenomen onder Leningen en opgenomen gelden
(Toelichting 25).
Derivatentransacties worden alleen aangegaan met
tegenpartijen die voldoen aan de rating- en
onderpandvereisten van Achmea. ISDAraamovereenkomsten (International Swaps and
Derivative Association) zijn van kracht tussen de
entiteiten van Achmea en de tegenpartijen voor
derivaten. In het beleid zijn de onderpandvereisten
gedefinieerd die moeten worden opgenomen in de
individueel overeengekomen Credit Support Annexes.
Alleen staatsobligaties die zijn uitgegeven door landen
met een hoge rating en liquide onderpand in euro's,
USD, GBP en Zwitserse francs worden als onderpand

2014
SCHADE &
INKOMEN

geaccepteerd. Onafhankelijke waardering van derivaten,
dagelijkse afwikkeling van onderpand en verdergaande
waarderingscorrecties met betrekking tot de resterende
looptijd van het ontvangen onderpand, beperken verder
het tegenpartijrisico.
In reactie op de Verordening betreffende de Europese
marktinfrastructuur (EMIR) heeft Achmea een expliciet
beleid in werking gesteld voor zowel centraal geclearde
OTC-derivatencontracten als niet-centraal geclearde
derivatencontracten. Er is een expliciet beleid voor het
beheren van tegenpartijrisico vanuit de portefeuille van
overheidsobligaties in de 'kern' van Achmea's
beleggingsportefeuille en een verbeterde
nauwkeurigheid voor het meten van de blootstelling aan
tegenpartijrisico ten gevolge van garanties die door
Achmea aan klanten zijn verstrekt in de 'unit-linked'portefeuilles (beleggingsverzekeringen). Het
autorisatieproces voor tegenpartijen van Achmea's
werkmaatschappijen is via Achmea's internationale
divisie verder gestroomlijnd.
Met betrekking tot het tegenpartijrisico van vorderingen
met betrekking tot particulieren die hun zorgpremies
niet kunnen betalen zijn er procedures in werking
gesteld. De Nederlandse overheid heeft een beleid op
grond waarvan de verzekeraar verplicht is om alle
Nederlandse burgers een ziektekostenverzekering aan te
bieden. Als gevolg hiervan moet aan private personen die
hun premie niet kunnen betalen, van rechtswege
gezondheidszorg worden geboden. Aan de
verplichtingenkant kunnen we dit risico dus niet
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elimineren. Om ervoor te zorgen dat verzekeraars dit
risico kunnen beheren heeft de Nederlandse overheid
regelgeving in werking gesteld via het Zorginstituut
Nederland (ZiNL) dat alle onbetaalde premies vergoedt
die langer dan zes maanden achterstallig zijn. Het risico
voor Achmea is daardoor beperkt tot maximaal zes
maanden onbetaalde premies per particulier.

D

LIQUIDITEITSRISICO

Liquiditeitsrisico is het risico op verliezen als gevolg van
het niet efficiënt kunnen voldoen aan de verwachte en
onverwachte huidige en toekomstige kasstromen en
behoefte voor onderpand zonder hiermee de dagelijkse
bedrijfsvoering of de financiële positie van een
rechtspersoon negatief te beïnvloeden.

Achmea loopt liquiditeitsrisico op Groepsniveau en
binnen de rechtspersonen, met name binnen de
bankonderdelen.

BLOOTSTELLING LIQUIDITEITSRISICO BANCAIRE ACTIVITEITEN
2015

Onderstaande tabel toont het liquiditeitsrisico zoals dat
door de banken wordt beheerd, inclusief intercompany
transacties aangezien dit het liquiditeitsrisico binnen de
bankentiteiten van Achmea beter weergeeft.

Risicoprofiel

MINDER DAN 3
MAANDEN

Activa
Beleggingen
Kredietportefeuille bankbedrijf
Liquide middelen
Overige activa
Totaal activa

741
731
11
1.483

Verplichtingen
Toevertrouwde middelen bankbedrijf
Leningen en opgenomen gelden
Derivaten
Overige schulden
Totaal verplichtingen
Netto liquiditeitstekort/overschot

3.105
634
11
41
3.777
-2.294

(€ MILJOEN)
TUSSEN 3 EN
12 MAANDEN

TUSSEN 1 EN 5
JAAR

MEER DAN 5
JAAR

131
860

430
3.419

244
9.252

991

3.849

9.496

697
806
37

1.509
2.843
391

684
1.786
457

1.554
-563

4.743
-894

2.927
6.569

TOTAAL

805
14.272
731
11
15.819

5.995
6.069
896
41
13.001
2.818

- De bedragen die zijn opgenomen in de looptijdanalyse zijn de contractuele niet-verdisconteerde kasstromen. Bovenstaande tabel stemt daardoor niet overeen met de verdisconteerde
kasstromen in het Geconsolideerd kasstroomoverzicht.
- Looptijdanalyses van de verzekeringsverplichtingen worden gegeven in Toelichting 19 Verzekeringsverplichtingen en Toelichting 20 Verzekeringsverplichtingen waar polishouders de
beleggingsrisico's dragen.
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Risicobeheersingsmaatregelen
Het liquiditeitsbeleid (‘Liquidity Risk Policy’) beschrijft
hoe het liquiditeitsrisico wordt beheerst.
De financieringsstrategie van Achmea is gebaseerd op
het tegen lage kosten verkrijgen van toegang tot
internationale kapitaal- en kredietmarkten, op grond van
goede credit ratings in lijn met haar concurrenten. In het
algemeen is elke entiteit verantwoordelijk voor het
financieren van zijn eigen operationele activiteiten.
Toegang tot kapitaal- en kredietmarkten wordt zowel op
het niveau van de juridische entiteit als van de holding
geregeld. De holding kan betrokken worden bij het
financieren van operationele activiteiten van bepaalde
dochtermaatschappijen door kapitaalverhogingen of
achtergestelde leningen. Financiering op holdingniveau
kan afkomstig zijn van dividenden van
dochtermaatschappijen, uitgifte van schuldbewijzen en
toegewezen en niet-toegewezen kredietfaciliteiten bij
een aantal nationale en internationale banken.
Ultimo 2015 waren er voldoende financiële middelen
beschikbaar. Ultimo 2015 is geen gebruik gemaakt van
de bestaande kredietfaciliteiten (€750 miljoen).
Conform het businessplan wordt de liquiditeitsplanning
zowel op het niveau van de dochtermaatschappij als de
holding gedaan. Deze plannen worden maandelijks
bijgewerkt of vaker indien nodig. Rapportage aan het
Finance & Risk Comité over de liquiditeitspositie vindt elk
kwartaal plaats. In het liquiditeitsnoodplan zijn de
procedures en opties beschreven om te voorzien in
liquide middelen in tijden van stress. Dit plan beschrijft
mogelijke acties en financieringsbronnen waarbij ook
rekening wordt gehouden met het gedrag van andere
tegenpartijen.
Achmea heeft relevante maatstaven gedefinieerd voor al
haar juridische entiteiten evenals voor de Holding. De

maatstaven beogen een toekomstgerichte kijk geven op
de liquiditeitspositie van Achmea en de blootstelling aan
het liquiditeitsrisico voor verschillende tijdshorizonnen
onder normale omstandigheden, evenals voor een reeks
van gematigde en extreme stressomstandigheden. Deze
maatstaven en limieten ondersteunen Achmea bij het
werken binnen haar risk appetite zoals gedefinieerd door
het Finance & Risk Comité en geven vroegtijdig een
waarschuwingssignaal af wanneer er een risico ontstaat
dat Achmea onvoldoende liquiditeit heeft om aan haar
verplichtingen te voldoen. Bovendien stellen ze Achmea
in staat om kwantitatieve informatie te geven aan
toezichthouders en marktpartijen over haar
liquiditeitspositie op verschillende niveaus. Voor extreme
scenario's zijn er verschillende noodplannen gedefinieerd
om voor liquiditeit te zorgen.
Het verzekerings-specifieke liquiditeitsrisico wordt door
divisies en buitenlandse dochtermaatschappijen
beheerd. In hun liquiditeitsplanning wordt rekening
gehouden met kasinstromen en -uitstromen van
verzekeringsactiviteiten. Ernstige verstoringen kunnen
zich voordoen wanneer bij een catastrofe betalingen aan
klanten moeten worden gedaan, terwijl de gerelateerde
betalingen nog niet zijn ontvangen van herverzekeraars
en bij betalingen van zorgpool organisaties in Nederland.
Het liquiditeitsrisico binnen de verzekeringsactiviteiten
van Achmea wordt beperkt door de beschikbaarheid van
liquide middelen, kredietfaciliteiten en beleggingen in
liquide activa.
De belangrijkste financieringsbronnen van de
bankentiteiten van Achmea zijn securitisaties, gedekte
obligaties, ongedekte financiering en retailfunding
(deposito’s en spaarrekeningen). Achmea streeft naar
het behouden van een balans tussen continuïteit van
funding en flexibiliteit door gebruik te maken van
schulden met verschillende looptijden.

Achmea beoordeelt continu het liquiditeitsrisico door
veranderingen in de funding, die nodig zijn om aan de
algemene strategische bedrijfsdoelstellingen te voldoen,
te identificeren en deze te volgen.
Voor haar bancaire activiteiten beheert Achmea het
liquiditeitsrisico als onderdeel van haar Internal Liquidity
Adequacy Assessment Process (ILAAP - Evaluatie van de
beheersing van het liquiditeitsrisico) op verschillende
niveaus:
- Voor de korte termijn (van een dag tot een maand)
wordt de kaspositie van de bank dagelijks beheerd.
- Voor de middellange termijn zet Achmea de
nettofundingsvereiste (NFR) af tegen verschillende
scenario's om haar liquiditeitsrisico te beheersen.
De NFR geeft aan welk bedrag nodig is om aan de
financieringsverplichtingen te voldoen, inclusief
herfinancieringsvereisten in de kapitaalmarkt en
netto stijging van activa in het retailbedrijf (bijv.
hypotheken).
- Voor de lange termijn streeft de bank een goed
gediversifieerde financiering na, zowel qua looptijd
als financieringsbronnen. Bovendien hebben de
bankdivisies adequate liquiditeitsnoodplannen
beschikbaar.
Een liquiditeitsbarometer is ingesteld om alle activa,
verplichtingen en buitenbalans blootstellingen onder
stress-scenario's te berekenen. De maximale
kasuitstroom is berekend met stresstests voor scenario's
op de korte termijn (30 - 90 dagen). Belangrijke
maatstaven voor de bankentiteiten zijn de
liquiditeitsdekkingsratio (Liquidity Coverage Ratio - LCR),
gedefinieerd als de hoeveelheid hoogwaardige liquide
activa gedeeld door de netto kasuitstroom over een
periode van 30 dagen en de netto stabiele
financieringsratio (Net Stable Funding Ratio - NSFR),
gedefinieerd als het beschikbare bedrag aan stabiele
financiering gedeeld door het benodigde bedrag aan
stabiele financiering. Beide indicatoren moeten boven de
100% liggen.
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E

OPERATIONEEL RISICO

Operationeel risico wordt gedefinieerd als het risico van
verlies door ontoereikende of falende interne processen,
medewerkers of systemen, of door externe
gebeurtenissen.
Operationeel risico omvat de volgende 7 categorieën
risicogebeurtenissen en beheersmaatregelen: 1. Interne
fraude, 2. Externe fraude, 3. Uitvoering, overdracht en
procesmanagement, 4. Klanten, producten en
ondernemerschap, 5. Bedrijfsonderbreking en
systeemfalen, 6. Schade aan fysieke bedrijfsmiddelen en
7. Personeelsbeleid en veiligheid op de werkvloer.

Operationeel risico raamwerk
Er vinden risicoanalyses plaats op strategisch, tactisch en
operationele niveau. Daarnaast worden risicoanalyses
uitgevoerd op specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld in
de vorm van project risicoanalyses. De strategische
risicoanalyse wordt uitgevoerd op het niveau van de
groep maar ook voor ieder van de bedrijfsonderdelen.
Resultaten van de risicoanalyses worden gebruikt als
input voor scenario analyse, voor het uitvoeren van
stress tests ten behoeve van de ORSA, voor de
beoordeling van het operational risk kapitaal, voor de
voortdurende bijstelling van het Control Framework en
voor de identificatie van Risk Issues.
Aanvullend op de risicoanalyses wordt een raamwerk
voor interne beheersing (Internal Control Framework)
gebruikt om belangrijke risico’s en
beheersingsmaatregelen binnen de gehele organisatie
systematisch te bewaken. Binnen het raamwerk zijn
referenties opgenomen naar het toetsingskader
informatiebeveiliging, Solvency II, Klant Belang Centraal
(KBC), keurmerk klantgericht verzekeren (KKV) en het
Internal Control Statement. Een Internal Control
Statement (ICS) gekoppeld aan de risico-rapportage met

een kwalitatieve beschrijving van de risico’s en de
interne beheersing wordt jaarlijks opgesteld .
Voor specifieke risico-gebeurtenissen zijn aanvullend
beleid en procedures van kracht zoals voor
informatiebeveiliging, business continuïteit en crisis
management.
Hieronder wordt meer specifiek ingegaan op de
belangrijkste operationele risico’s en de maatregelen die
hiervoor genomen zijn.

Risk profile
Vanuit de risicoanalyses en de analyse van de interne
beheersing worden regelmatig de belangrijkste
operationele risico’s in kaart gebracht en indien nodig
maatregelen genomen. Tot de belangrijkste risico’s
behoren de risico’s rond informatiebeveiliging en
cybercriminaliteit, reputatierisico’s, druk op het IT
changeprogramma, aansprakelijkheidsclaims uit
producten en diensten en druk op het
verandervermogen.
De risico’s als gevolg van cybercriminaliteit zijn
toegenomen, met name als gevolg van malware en
denial of service. Risico’s rond de beveiliging van
websites en privacy gevoelige informatie blijven hoog.
Het risico van onverantwoord omgaan met big data
neemt toe in een wereld waarin data een steeds
belangrijker rol spelen.
De reputatie van verzekeraars als onderdeel van de
financiële sector staat nog steeds onder druk.
Reputatierisico werd lange tijd gezien als onderdeel van
andere risico’s. Inmiddels wordt reputatierisico gezien als
een zelfstandig risico, omdat alles wat een verzekeraar
doet wordt beoordeeld in een maatschappelijke context.
Met name de activiteiten van Achmea als
zorgverzekeraar zijn hier gevoelig voor.

Het ICT change programma en de digitale transformatie
zijn van groot belang voor het succes van de organisatie
in de naaste toekomst. Naast snelheid is ook de uitlijning
tussen business en IT belangrijk.
Achmea verandert in hoog tempo. De druk die dit geeft
op de organisatie is groot.

Risicobeheersingsmaatregelen
De risico’s rond information security en
cybercriminaliteit worden beheerst met onder meer
detectiemiddelen en netwerksegmentatie. Het
beveiligingsniveau van websites wordt getest. Een
uitgebreid Security Awareness programma is gestart om
de awareness van medewerkers verder te vergroten.
Het managen van reputatierisico steunt op regulier
risicomanagement. De reputatie van Achmea wordt
actief bewaakt. Daarnaast krijgt het beschermen van de
reputatie steeds meer aandacht door de inrichting van
issue en crisismanagement en aandacht voor
reputatiedruk. Door adequaat te reageren op incidenten
wordt geprobeerd om de reputatie positief te
beïnvloeden.
Om de uitlijning tussen IT en business te bewerkstelligen
en voldoende snelheid te kunnen maken in het IT change
programma vindt kanteling plaats van de organisatie
naar markt gerichte IT ketens.
Een onderzoek naar verandervermogen, cultuur en
gedrag heeft plaatsgevonden. De verandering naar
‘meest vertrouwde verzekeraar’ vraagt om verankering
van de kern- en merkwaarden in de organisatiecultuur en
is afhankelijk van de levenscyclus van de organisatie. Het
onderzoek zet aan tot interventies van, voor en door de
business gericht op cultuur, gedrag en
verandervermogen.
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F

COMPLIANCE RISICO

Compliance risico is het risico van aantasting van de
reputatie of bestaande of toekomstige bedreigingen van
vermogen of resultaat van een organisatie als gevolg van
een ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens
enig wettelijk voorschrift is voorgeschreven, alsmede die
het gevolg kan zijn van een ontoereikende naleving van
waarden, normen en (toezichts)regels.
Het niet naleven kan resulteren in juridische of
bestuurlijke sancties, substantiële financiële verliezen of
reputatieschade. Compliance draagt direct bij aan de
ambitie van Achmea om de meest vertrouwde
verzekeraar te worden. Deze ambitie houdt een sterke
focus in op de belangen van de klant.
Binnen de organisatie is de compliance functie ingericht
op het niveau van de groepsentiteiten (inclusief de
verzekeringsentiteiten buiten Nederland) en het niveau
van de groep.
Compliance is de verantwoordelijkheid van het
management, dat wordt ondersteund door de
stafafdeling Compliance. Voor de ondersteuning van de
Raad van Bestuur en het compliance beleid is de centrale
stafafdeling Compliance verantwoordelijk. De Divisie
Compliance Officer valt via het hoofd Risk & Compliance
hiërarchisch onder de directie van de divisie en wordt
functioneel aangestuurd door de Group Compliance
Officer (GCO).

Compliance is verantwoordelijk voor het identificeren
van compliance issues, het vergroten van het compliance
bewustzijn, het geven van advies over compliance en het
communiceren over en bewaken van de compliance
risico's. Compliance heeft een kader ingericht voor beleid
en procedures. Een ander belangrijk aspect van haar
activiteiten is de communicatie met toezichthouders.
Onderzoeken van de toezichthouders nemen in aantal en
omvang toe en hebben een grote invloed op de
bedrijfsactiviteiten, ook hierin ondersteunt Compliance
waar nodig de lijn.
Compliance faciliteert en houdt toezicht op het
management met betrekking tot het naleven van wet- en
regelgeving en interne gedragscodes. Compliance heeft
de belangrijkste juridische bepalingen vertaald in
compliance thema's binnen het raamwerk voor interne
beheersing van Achmea en op basis van deze thema's
voert het management zelfbeoordelingen uit.
De Commissie wet- en regelgeving van Achmea
identificeert nieuwe en gewijzigde wetgeving en stelt
vast wat de impact daarvan is op de organisatie.
Implementatie is de verantwoordelijkheid van het
management. Wanneer er sprake is van verstrekkende
gevolgen voor Achmea, adviseert de commissie de Raad
van Bestuur om een uitgebreid implementatieproject op
te starten.

Compliance legt compliance kwesties vast, monitort deze
en rapporteert hierover ieder halfjaar in een rapportage
aan de Raad van Bestuur en het Audit & Risk Comité van
de Raad van Commissarissen.
Onderzoeken van de toezichthouders nemen in aantal en
omvang toe en hebben een enorme invloed op de
bedrijfsactiviteiten. De onderzoeken komen niet alleen
voort uit lokale regelgeving, maar ook uit internationale
toepasselijke wetgeving zoals FATCA, de Britse Bribery
Act, Europese wetgeving over privacy, enz. De bijdrage
die wordt geleverd aan de onderzoeken van de
toezichthouders vergt veel inspanningen en dit wordt
gecoördineerd door de commissie wet- en regelgeving.
Het is van belang om te laten zien dat verbeteringen van
gerapporteerde kwesties volgens plan worden
doorgevoerd.
Een aantal initiatieven van de geïntegreerde divisie
overschrijdende veranderagenda legt een grotere focus
op de belangen van de klanten. Met hulp van de
compliance afdeling is de polis informatie voor de klant
verduidelijkt en zijn het productontwikkelings- en klanten
adviesproces, verbeterd.
Een toenemend aantal incidenten heeft betrekking op
privacy issues. Dit kan worden verklaard door het feit dat
Achmea meer de kant opgaat van digitale verzekeraar en
de grotere maatschappelijke focus op privacykwesties.
Compliance zal aandacht blijven schenken aan het
bewaken van privacy issues en de voorbereiding op de
nieuwe Europese wetgeving over privacy, inclusief
initiatieven over big data.
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50. KAPITAALMANAGEMENT
De financieringsstrategie van Achmea is gebaseerd op
het tegen lage kosten verkrijgen van toegang tot
internationale kapitaal- en kredietmarkten, op grond van
goede credit ratings in lijn met haar concurrenten.
Actuele financieringsactiviteiten zijn gecentraliseerd en
worden gecoördineerd op het niveau van de Holding,
alhoewel in principe elk bedrijfsonderdeel
verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.
Achmea kan participeren in het financieren van de
bedrijfsactiviteiten, doorgaans via het financieren van
achtergestelde leningen en andere vormen van
kapitaalverhogingen en leningen. Andere vormen van
kapitaalinstrumenten zoals perpetuele hybride
instrumenten worden geclassificeerd als Overige eigen
vermogensinstrumenten in eigen vermogen en
onderdeel van het kapitaalbeheer van Achmea. Volgens
regelgeving over toezicht op financiële conglomeraten
(gebaseerd op de richtlijnen van de Europese Unie, de
zogenaamde Richtlijn Financiële Conglomeraten (RFC))
moet het beschikbare kapitaal van Achmea ten minste
evenveel bedragen als het totale vereiste kapitaal van de
gereglementeerde entiteiten.
Verschillende sectorregels zijn van toepassing op
verzekeringsactiviteiten en bancaire activiteiten.
Daarnaast heeft Achmea Solvency vereisten voor de
Groep ingesteld gebaseerd op de regelgeving voor
Verzekeringsgroepen.

(€ MILJOEN)

Totaal vermogen
Aftrek
Achtergestelde leningen
Beschikbaar kapitaal
Vereist kapitaal
verzekeringsactiviteiten
Vereist kapitaal bancaire
activiteiten
Vereist kapitaal
Kapitaaloverschot
Ratio beschikbaar/vereist kapitaal

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

10.280
−1.503
522
9.299

9.818
−1.060
527
9.285

4.001

3.923

400
4.401
4.898
211%

354
4.277
5.008
217%

Het beschikbare kapitaal van Achmea bestaat uit gewone
aandelen, preferente aandelen van €311 miljoen (31
december 2014: €311 miljoen), Overige eigen
vermogensinstrumenten, bestaande perpetuele hybride
instrumenten van €1.350 miljoen (31 december 2014:
€967 miljoen) en Achtergestelde leningen, onderdeel van
Leningen en opgenomen gelden, van €522 miljoen (31
december 2014: €527 miljoen). Een deel van de activa is
niet beschikbaar als kapitaal en deze worden opgenomen
als Aftrek bij de berekening van het Beschikbaar kapitaal.
Aftrek betreft onder meer Immateriële activa met een
onbeperkte gebruiksduur, overige prudentiële filters en
een tekort in de toereikendheidstoets (TRT) op grond van
de Wet op het financieel toezicht.

solvabiliteitsvereisten voor de Nederlandse Leven- en
Schadeactiviteiten. Voor de Nederlandse Zorgverzekering
is de minimale dekkingsgraad 135% voor de
basiszorgverzekering en 140% voor de aanvullende
verzekeringsdekking. De streefwaarden voor solvabiliteit
zijn 200% voor Achmea Herverzekering, 175% voor
Friends First en 130% voor de overige buitenlandse
dochtermaatschappijen. Per ultimo 2015 is aan deze
interne Solvency I-streefwaarden voldaan met
uitzondering van drie buitenlandse entiteiten. Achmea
heeft besloten geen kapitaal te storten in deze drie
maatschappijen aangezien per 1 januari 2016 Solvency II
van kracht is. De terugval van de solvency ratio bij
Friends First Life Assurance Company Ltd tot 173% is
veroorzaakt door de terugbetaling van een Financieel
herverzekeringscontract in lijn met het beleid van
Achmea. De ratio van Union Zdravotna Poistovna AS is
weliswaar 119%, lokaal wordt echter niet op de Solvency
I ratio gestuurd maar op een minimum kapitaal van €16,6
miljoen, Union voldoet aan deze wettelijk vereiste.
Imperio Life Hellenic Insurance Company S.A. heeft een
ratio van 103%, maar omdat deze maatschappij in 2016
gaat fuseren met Interamerican Hellenic Life Insurance
Company S.A., wordt het aanwezige kapitaal toereikend
geacht.

Verzekeringsactiviteiten
De Europese Unie heeft richtlijnen uitgevaardigd over
kapitaalvereisten van verzekeringsmaatschappijen om de
belangen van de polishouders te beschermen. Achmea
waardeert haar kapitaalpositie op basis van deze
vereisten en past strengere eisen toe voor interne
doeleinden. De interne streefwaarden zijn bepaald op
een minimale dekkingsgraad van respectievelijk 175% en
185% van de voorgeschreven minimum
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Een streefwaarde van 190% is gedefinieerd voor
Achmea, gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsgroepen,
d.w.z. met deconsolidatie van de bankentiteiten.
(€ MILJOEN)

Beschikbaar kapitaal
Vereist kapitaal
Kapitaaloverschot
Ratio beschikbaar/vereist kapitaal

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

8.383
4.001
4.382
210%

8.440
3.923
4.517
215%

De solvabiliteitspositie van Achmea op basis van de
Richtlijn Verzekeringsgroepen (d.w.z. exclusief bancaire
activiteiten) nam af tot 210% ultimo 2015 (ultimo 2014:
215%). Het beschikbare kapitaal nam af met €57 miljoen,
terwijl het vereiste kapitaal toenam met €78 miljoen. De
daling van het beschikbaar kapitaal is het nettoresultaat
van een combinatie van ontwikkelingen.
Herwaarderingen en wisselkoerseffecten leidden tot een
daling van €237 miljoen van het beschikbare kapitaal en
het tekort van de toereikendheidstoets (TRT) nam toe
met €533 miljoen wat gecorrigeerd is op het beschikbaar
kapitaal voor toezichthoudende doeleinden. De
berekening van de TRT is gebaseerd op de ECB AAAcurve inclusief UFR. Andere negatieve effecten op het
beschikbare kapitaal waren dividend en
couponbetalingen (€63 miljoen) en een verschuiving van
kapitaal naar de Banken (€84 miljoen). Een positief effect
op het beschikbare kapitaal was een positief resultaat
van €383 miljoen exclusief Banken, de toename van
perpetuals met €383 miljoen en een lagere correctie van
immateriële activa met €90 miljoen ten opzichte van
2014.

Bancaire activiteiten
De Europese Unie heeft richtlijnen uitgevaardigd over
kapitaalvereisten van banken, gebaseerd op de
richtlijnen die zijn ontwikkeld door het Bazelse Comité
voor Bankentoezichthouders. Op basis van deze
richtlijnen heeft de Nederlandse Centrale Bank
minimumkapitaalvereisten ingesteld. Per 1 januari 2014
worden de kapitaalvereisten voor banken beheerst door
de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) en de Richtlijn
Kapitaalvereisten IV (CRD IV).
Achmea gebruikt het gestandaardiseerde model voor het
vaststellen van haar kredietrisico. De Totale Kapitaalratio
(BIS-ratio) gebaseerd op CRR/CRDIV nam af tot 17,9% ten
opzichte van 19,2% in 2014, voornamelijk vanwege de
sterkere toename van de in het risico gewogen activa ten
opzichte van de stijging van het toetsingsvermogen. De
bancaire activiteiten betreffen Achmea Bank,
Staalbankiers, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en
Syntrus Achmea Vermogensbeheer.
(€ MILJOEN)

Kernkapitaal - Tier 1
Aanvullend kapitaal - Tier 2
Toetsingsvermogen
Risicogewogen activa
Tier-1-ratio
BIS-ratio

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

902
14
916

817
28
845

5.110
17,7%
17,9%

4.410
18,5%
19,2%
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51. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die tot vermelding in de jaarrekening moeten leiden.

ONDERTEKENING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Zeist, 4 april 2016
Raad van Commissarissen
E.A.J. (Erik) van de Merwe, Voorzitter

Raad van Bestuur

A.J.A.M. (Antoon) Vermeer, Vice-voorzitter

R. (Roelof) Konterman, Vice-voorzitter

P.H.M. (Petri) Hofsté
S.T. (Joke) van Lonkhuijzen-Hoekstra
M. (Mijntje) Lückerath-Rovers
A.C.W. (Lineke) Sneller
A.W. (Aad) Veenman

W.A.J. (Willem) van Duin, Voorzitter
H. (Huub) Arendse, CFO
R. (Robert) Otto
B.E.M. (Bianca) Tetteroo
H. (Henk) Timmer, CRO

W.H. (Wim) de Weijer
R.T. (Roel) Wijmenga
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN ACHMEA B.V.
Balans (voor bestemming van het resultaat)
Winst- en verliesrekening

252157
252157

Toelichting op de Enkelvoudige jaarrekening
1 Waarderingsgrondslagen
2 Immateriële activa
3 Financiële vaste activa
4 Latente belastingvorderingen
5 Vorderingen
6 Liquide middelen
7 Eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen in de vennootschap
8 Overige voorzieningen

253158
254159
255160
256161
256161
256161
257162
258163

9
10
11
12
13
14
15
16

Langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Transacties met verbonden partijen
Overige resultaten
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Statutaire vestiging
Aantal medewerkers
Gebeurtenissen na balansdatum

258 164
259 164
259 164
260 165
261 166
262 167
262 167
262 167
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BALANS (VOOR BESTEMMING VAN HET RESULTAAT)

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

2
3
4

888
10.799
35
11.722

971
9.980
115
11.066

5
6

436
299
735

346
670
1.016

12.457

12.082

434
10.923
11.357
−235
672
686
−271
−7
−3.672
383
8.913
1.350
10.263

434
10.923
11.357
−235
670
871
−225
−7
−3.608
14
8.837
967
9.804

41
1.514
639
2.194

58
1.627
593
2.278

12.457

12.082

TOELICHTING

Activa
Immateriële activa
Financiële vaste activa
Latente belastingvorderingen
Totaal vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal
Agioreserve
Aandelenkapitaal
Eigen aandelen
Wettelijke reserve
Herwaarderingsreserve
Reserve koersverschillen
Hedging reserve
Overige reserves
Resultaat over het boekjaar
Overige eigen vermogensinstrumenten
Eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen in de vennootschap
Verplichtingen
Overige voorzieningen
Langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Totaal verplichtingen

7

8
9
10

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

WINST- EN VERLIESREKENING
Resultaat van dochtermaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures (na belasting)
Overige resultaten (na belasting)
Nettowinst

(€ MILJOEN)
TOELICHTING

2015

2014

12

429
−46
383

181
−167
14
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1.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
Voor de Winst- en verliesrekening van Achmea B.V. is
gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402
BW.
Voor het kasstroomoverzicht van Achmea B.V. is
gebruikgemaakt van de richtlijn op grond van sectie
360.106 van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).
De wettelijke vereiste lijst van deelnemingen krachtens
artikel 379 en 414, boek 2 BW is geregistreerd bij het
Handelsregister Midden Nederland.

Grondslagen voor de waardering van activa en
verplichtingen en resultaatbepaling
Achmea maakt gebruik van de optie in artikel 362, lid 8,
Titel 9, Boek 2 BW. Dit betekent dat de grondslagen voor
de waardering van activa en verplichtingen en bepaling
van de nettowinst die zijn toegepast in de enkelvoudige
jaarrekening van Achmea B.V. dezelfde zijn als die zijn
toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. Door
gebruik te maken van deze optie is het Eigen vermogen
toekomend aan houders van aandelen zowel in de
geconsolideerde jaarrekening als in de enkelvoudige
jaarrekening hetzelfde. Beleggingen in
dochtermaatschappijen worden gewaardeerd op
nettovermogenswaarde, waarbij goodwill (indien van
toepassing) wordt verantwoord onder immateriële
activa. De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld
overeenkomstig Titel 9, Boek 2 BW.

Voor een beschrijving van de toegepaste
waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar
Toelichting 1 Waarderingsgrondslagen in de
geconsolideerde jaarrekening.
Alle bedragen in de enkelvoudige jaarrekening zijn in
miljoenen euro's, tenzij anders is vermeld.
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2. IMMATERIËLE ACTIVA
(€ MILJOEN)
INTERN
ONTWIKKELDE
SOFTWARE

DISTRIBUTIE
NETWERKEN ¹

44

338

Kostprijs
Balans per 1 januari

WAARDE VAN
VERWORVEN
VERZEKERINGSMERKNAAM PORTEFEUILLE

134

635

GOODWILL

OVERIGE
IMMATERIËLE
ACTIVA ¹

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

1.298

2.449

2.437

−13

−24

Verkoop, desinvesteringen en ontmanteling
Valutakoersverschillen
Overige mutaties
Balans per 31 december

44

327

134

635

1.285

2.425

10
2
2.449

Afschrijvingen en waardeverminderingsverliezen
Balans per 1 januari

44

202

115

583

534

1.478

1.327

15

9

37

61

76
76
3
−4
1.478

1.110
971

Verkoop, desinvesteringen en ontmanteling
Afschrijvingskosten
Waardeverminderingsverliezen
Valutakoersverschillen
Overige mutaties
Balans per 31 december
Boekwaarde
Per 1 januari
Per 31 december

−11

44

−3
1
215

124

620

534

−3
1
1.537

136
112

19
10

52
15

764
751

971
888

¹ Om consistentie in de presentatie van de Immateriële activa te bewerkstelligen zijn distributie netwerken, met een boekwaarde van €46 miljoen per 31 december 2015 (31 december 2014:
€51 miljoen), gereclassificeerd van de categorie ‘Overige Immateriële activa’ naar ‘Distributienetwerken‘. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Verwezen wordt naar Toelichting 6 Immateriële activa in de geconsolideerde jaarrekening.
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3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
(€ MILJOEN)
GEASSOCIEERDE
DOCHTER DEELNEMINGEN
EN JOINT
MAATSCHAPPIJEN
VENTURES

Balans per 1 januari

9.896

Desinvesteringen
Beleggingen en verstrekte leningen
Verkopen en desinvesteringen
Jaarresultaten
Mutaties in de reële waarde
Ontvangen dividend
Valutakoersverschillen
Nog te ontvangen rente
Niet-opgenomen actuariële winsten en verliezen voor personeelsregelingen
Overige mutaties
Balans per 31 december

Aandelen en soortgelijke beleggingen, Obligaties en
Derivaten worden tegen de reële waarde gewaardeerd.
De reële waarde van deze beleggingen gebaseerd op
prijzen in een actieve markt (beursgenoteerd) bedraagt
€341 miljoen (31 december 2014: €-1 miljoen).

AANDELEN EN
SOORTGELIJKE
BELEGGINGEN

83

OBLIGATIES

8

DERIVATEN

−7

−1
392
422
−195
−116
−16
9
-14
10.378

928
−591

7
−1

−4

−1

7
−2
−11

78

De contractuele resterende tijd tot vervaldatum voor
obligaties is korter dan 1 jaar. De effectieve rente voor
beleggingen in obligaties bedroeg 0,11%.

1
5

6

339

−2

LENINGEN

TOTAAL 2015

TOTAAL 2014

9.980

10.009

−1
1.327
−592
429
−202
−116
−26
5
9
-14
10.799

−5
1.129
−1.171
181
275
−412
31
−30
−27
9.980

De aankoopprijs van Aandelen en soortgelijke
beleggingen per 31 december 2015 bedroeg €6 miljoen
(31 december 2014: €11 miljoen).
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4. LATENTE BELASTINGVORDERINGEN
Latente belastingvorderingen zijn toewijsbaar aan de volgende posten:
(€ MILJOEN)

BALANS PER 1
JANUARI 2015

Immateriële activa
Beleggingen
Overige schulden
Amortisatie

84
31

115

OPGENOMEN
IN WINST
EN VERLIESREKENING

−3
29
35
61

OVERIGE
MUTATIES

−113
−28

−141

BALANS PER
31 DECEMBER
2015

−29
29
35
35

BALANS PER 1
JANUARI 2014

OPGENOMEN
IN WINST
EN VERLIESREKENING

OVERIGE
MUTATIES

BALANS PER 31
DECEMBER
2014

90
30

−23

17
1

84
31

120

−23

18

115

Achmea B.V. en de meeste van haar Nederlandse
dochtermaatschappijen vormen samen een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting en btw. Op
grond daarvan is de vennootschap aansprakelijk voor alle
latente en huidige verplichtingen met betrekking tot de
vennootschapsbelasting en de btw.
De overige mutaties hebben hoofdzakelijk betrekking op
een verschuiving tussen de acute en latente belasting als
gevolg van een wijziging in de fiscale waardering van
software.
Er zijn geen latente belastingvorderingen met betrekking
tot de verrekenbare verliezen uit voorgaande jaren
verantwoord (31 december 2014: nihil).

5. VORDERINGEN
(€ MILJOEN)

Dochtermaatschappijen
Deposito's bij kredietinstellingen
Vorderingen
vennootschapsbelasting
Overige vorderingen

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

377

316
2

53
6
436

22
6
346

In lijn met 2014 is de verwachte vervaldatum binnen een
jaar na balansdatum.

6. LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit kas- en banksaldi en direct
opvraagbare deposito's. Voor Liquide middelen gelden
geen beperkingen.
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7. EIGEN VERMOGEN TOEKOMEND AAN HOUDERS VAN AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP
VERLOOPOVERZICHT VAN HET TOTAAL EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

2015

Balans per 1 januari
Netto overig totaalresultaat
Nettowinst
Totaalresultaat
Toevoeging aan reserves
Dividend- en couponbetalingen
Uitgifte, terugkoop en verkoop van aandelen
Overige mutaties
Balans per 31 december

(€ MILJOEN)

AANDELENKAPITAAL

EIGEN
AANDELEN

WETTELIJKE
RESERVE

11.357

−235

670

2

HERWAARDERINGSRESERVE

RESERVE
KOERSVERSCHILLEN

871
−211

−225
−48

−211
17

−48

HEDGING
RESERVE

OVERIGE
RESERVES

−7

−3.608
9
9
−5
−63

RESULTAAT
OVER HET
BOEKJAAR

OVERIGE EIGEN
VERMOGENS
INSTRUMENTEN

14

967

EIGEN
VERMOGEN
TOEKOMEND
AAN HOUDERS
VAN AANDELEN
IN DE
VENNOOTSCHAP

9.804
−250
383
133

383
383
−14

−63
383
6
10.263

383
11.357

−235

672

9
686

2
−271

−7

-5
−3.672

383

1.350

Voor meer informatie wordt verwezen naar Toelichting 17 Eigen vermogen toekomend aan houders van aandelen in de Vennootschap in de geconsolideerde jaarrekening.

VERLOOPOVERZICHT VAN HET TOTAAL EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

2014

Balans per 1 januari
Netto overig totaalresultaat
Nettowinst
Totaalresultaat
Toevoeging aan reserves
Dividend- en couponbetalingen
Overige mutaties
Balans per 31 december

(€ MILJOEN)

HERWAARDERINGSRESERVE

RESERVE
KOERSVERSCHILLEN

576
289

−260
36
36

8

289
−12

670

18
871

−1
−225

AANDELENKAPITAAL

EIGEN
AANDELEN

WETTELIJKE
RESERVE

11.357

−235

662

11.357

−235

HEDGING
RESERVE

−7

−7

OVERIGE EIGEN
VERMOGENS
INSTRUMENTEN

OVERIGE RESULTAAT HET
RESERVES
BOEKJAAR

−3.725
−37
−37
356
−200
−2
−3.608

352

967

14
14
−352

14

967

EIGEN
VERMOGEN
TOEKOMEND
AAN HOUDERS
VAN AANDELEN
IN DE
VENNOOTSCHAP

9.687
288
14
302
−200
15
9.804
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8. OVERIGE VOORZIENINGEN
(€ MILJOEN)

Overige voorzieningen

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

41
41

58
58

Mutaties in Overige voorzieningen zijn als volgt:
(€ MILJOEN)

Balans per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Mutaties als gevolg van
herrubricering
Balans per 31 december

2015

2014

58

81

42
−38
−21

9
−12
−17

41

−3
58

Overige voorzieningen hebben hoofdzakelijk betrekking
op gerechtelijke procedures. In lijn met 2014 hebben
Overige voorzieningen een lange termijnkarakter.

9. LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN
(€ MILJOEN)

Leningen en opgenomen gelden

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

1.514
1.514

1.627
1.627

De reële waarde van de langlopende verplichtingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs bedroeg
per jaareinde €1,616 miljoen (31 december 2014: €1,780
miljoen).
In april 2013 gaf Achmea B.V. €500 miljoen uit aan
achtergestelde leningen met een coupon van 6%. Deze
achtergestelde leningen hebben een looptijd van 30 jaar
(vervaldatum is 4 april 2043) met een eerste call optie na
10 jaar. De Notes zijn genoteerd aan de Irish Stock
Exchange in Dublin, Ierland.

In november 2013 gaf Achmea B.V. €750 miljoen uit aan
Senior Unsecured Notes (transactiekosten zijn
opgenomen in de boekwaarde). De Notes hebben een
looptijd van 7 jaar (vervaldatum is 19 november 2020).
De coupon op de Notes bedraagt 2,5%. De Notes staan
genoteerd aan de Irish Stock Exchange in Dublin, Ierland.
In mei 2013 gaf Achmea B.V. CHF200 miljoen (€195
miljoen) uit aan Senior Unsecured Notes met een coupon
van 1,5%. De Notes hebben een looptijd van 6 jaar
(vervaldatum is 19 juni 2019). De Notes staan genoteerd
aan de SIX Swiss exchange.

In 2015 heeft Achmea B.V. een financiële garantie
verstrekt ten behoeve van een 100%
dochtermaatschappij in verband met de overdracht van
een portefeuille aan leningen en hypotheken tussen deze
dochtermaatschappij en een andere 100%
dochtermaatschappij. Deze financiële garantie zal de
dochtermaatschappij schadeloos stellen voor specifieke
risico’s, waaronder kredietrisico en bepaalde juridische
risico’s, gerelateerd aan deze portefeuille, met een
maximum tot €300 miljoen gedurende de looptijd van
deze garantie. De overeenkomst inzake deze financiële
garantie eindigt per ultimo 2030. Deze financiële
garantie is gewaardeerd tegen reële waarde.

De gesyndiceerde kredietfaciliteit van Achmea B.V. heeft
een maximum omvang van €750 miljoen die in 2020
afloopt. Ultimo 2015 waren de toegewezen kredietlijnen
(€750 miljoen) niet opgenomen.
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10. KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
(€ MILJOEN)

Dochtermaatschappijen
Overige

31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014

542
97
639

501
92
593

De reële waarde van kortlopende verplichtingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs bedraagt
per jaareinde €635 miljoen (31 december 2014: €589
miljoen).

In lijn met 2014 is de verwachte vervaldatum binnen een
jaar na balansdatum.

11. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Voor een overzicht van de transacties met verbonden
partijen wordt verwezen naar Toelichting 29 Transacties
met verbonden partijen in de geconsolideerde
jaarrekening.
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12. OVERIGE RESULTATEN
(€ MILJOEN)

Overige baten
Overige lasten

2015

2014

20
66
−46

11
178
−167

Informatie met betrekking tot de beloning van de Raad
van Bestuur en de Raad van Commissarissen is
opgenomen in Toelichting 29 Transacties met verbonden
partijen in de geconsolideerde jaarrekening.
Opgenomen in Overige lasten zijn de kosten met
betrekking tot het accountantskantoor die een
controleverklaring geeft over de jaarrekening van
Achmea B.V. (hierbij wordt verwezen naar Toelichting 43
Bedrijfskosten van de geconsolideerde jaarrekening).

Er zijn geen bijzondere waardeverminderingen
opgenomen onder Overige lasten (2014: €76 miljoen).
Verwezen wordt naar Toelichting 6 Immateriële activa in
de geconsolideerde jaarrekening. Er zijn geen
terugnemingen van bijzondere waardeverminderingen
opgenomen onder Overige lasten (2014: nihil).
Rentelasten die zijn opgenomen onder Overige lasten
hebben betrekking op uitgegeven stukken en bedragen
€60 miljoen (2014: €85 miljoen).
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13. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Voorwaardelijke verplichtingen
Achmea B.V. heeft garanties verstrekt namens
dochtermaatschappijen die betrekking hebben op de
activiteiten van deze dochtermaatschappijen, in hun
hoedanigheid als verzekeraars, kredietverstrekkers,
dienstverleners, werkgevers, beleggers en
belastingbetalers.
Achmea B.V. heeft garanties verstrekt zoals bedoeld in
artikel 2:403 BW met betrekking tot twee
beleggingsmaatschappijen binnen de groep. Daarnaast
heeft Achmea B.V. garanties verstrekt dat de liquiditeit
en solvabiliteit van drie dochtermaatschappijen
toereikend zullen zijn om hun activiteiten voort te zetten.
Achmea B.V. heeft ook garanties verstrekt, als onderdeel
van specifieke aanbestedingen voor
schadeverzekeringscontracten voor lokale Nederlandse
overheden, met betrekking tot het voldoen aan de
verplichtingen op basis van deze contracten in geval van
contractbreuk door de schadeverzekeringsgroep.
Achmea B.V. heeft Vereniging Achmea een vrijwaring
verleend voor bedragen die door de Australische
toezichthouder worden opgelegd met betrekking tot de
Australische tak van Achmea Schadeverzekeringen N.V.
voor het geval de Australische toezichthouder Vereniging
Achmea als aandeelhouder in een van de
moedermaatschappijen van Achmea
Schadeverzekeringen N.V. extra verplichtingen en
verantwoordelijkheden oplegt met betrekking tot deze
Australische activiteiten. Naar verwachting zullen er geen
materiële verliezen zijn met betrekking tot deze
vrijwaring. Vanwege de aard van de vrijwaring is deze
niet gekwantificeerd.

Daarnaast heeft Achmea B.V. Rabobank een vrijwaring
verleend voor bedragen die door de Australische
toezichthouder worden opgelegd met betrekking tot de
Australische tak van Achmea Schadeverzekeringen N.V.
voor het geval de Australische toezichthouder de
Rabobank als aandeelhouder in een van de
moedermaatschappijen van Achmea
Schadeverzekeringen N.V. extra verplichtingen en
verantwoordelijkheden oplegt met betrekking tot deze
Australische activiteiten. Naar verwachting zullen er geen
materiële verliezen zijn met betrekking tot deze
vrijwaring. Vanwege de aard van de vrijwaring is deze
niet gekwantificeerd.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van
alle voorwaardelijke verplichtingen die Achmea B.V. ten
behoeve van haar dochtermaatschappijen op zich heeft
genomen. Naar verwachting zullen er geen materiële
verliezen zijn met betrekking tot deze garanties en
vrijwaringen.

VOORWAARDELIJKE
VERPLICHTINGEN
Garanties

*

(€ MILJOEN)
31 DECEMBER
2015

31 DECEMBER
2014*

472
472

590
590

Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

Voorwaardelijke activa
Conflict tussen de Slowaakse regering en Achmea
In tegenspraak tot een overeenkomst voor het
stimuleren van investeringen tussen Slowakije en
Nederland heeft de Slowaakse regering een verbod op
winst opgelegd aan de Slowaakse zorgverzekeraars,
inclusief aan Union Zdravotna Poistovna A.S., de
Slowaakse dochtermaatschappij van Achmea, in de
periode 2007 en augustus 2011.
Vanwege dit verbod heeft Achmea de activiteiten in haar
Slowaakse dochtermaatschappij in die periode tijdelijk
gestaakt. Achmea heeft via een internationaal
arbitragetribunaal compensatie geëist voor de geleden
schade en voor het betalen van wettelijke rente. In
december 2012 stelde het tribunaal Achmea in het gelijk.
Op grond van deze uitspraak moet de Slowaakse regering
Achmea compenseren voor geleden schade en voor het
betalen van wettelijke rente. Deze compensatie bedroeg
circa €25 miljoen.
De Slowaakse regering heeft publiekelijk verklaard de
aan Achmea toegekende bedragen niet te zullen betalen
en heeft het arbitragevonnis ter vernietiging voorgelegd
aan een Duitse rechter. In eerste instantie is de claim van
Slowakije afgewezen. Tegen die uitspraak heeft Slowakije
beroep aangetekend bij het Bundes Gerichtshof in
Karlsruhe. Op dit moment is Achmea in afwachting van
de uitspraak van het Bundes Gerichtshof. Vanwege de
doorlopende wettelijke rente is de claim van Achmea
inmiddels toegenomen tot circa €30 miljoen. Gezien het
bovenstaande beschouwt Achmea de vordering
onvoldoende zeker om het als een actief op te nemen.
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14. STATUTAIRE VESTIGING
Achmea B.V. is statutair gevestigd in Zeist, Nederland met adres Handelsweg 2 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder
nummer 33235189.

15. AANTAL MEDEWERKERS
Afgezien van de leden van de Raad van Bestuur zijn er zowel in 2015 als in 2014 geen medewerkers in dienst van Achmea B.V.

16. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die tot vermelding in de jaarrekening moeten leiden.

ONDERTEKENING VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING
Zeist, 4 april 2016
Raad van Commissarissen
E.A.J. (Erik) van de Merwe, Voorzitter

Raad van Bestuur

A.J.A.M. (Antoon) Vermeer, Vice-voorzitter

R. (Roelof) Konterman, Vice-voorzitter

P.H.M. (Petri) Hofsté
S.T. (Joke) van Lonkhuijzen-Hoekstra
M. (Mijntje) Lückerath-Rovers
A.C.W. (Lineke) Sneller
A.W. (Aad) Veenman

W.A.J. (Willem) van Duin, Voorzitter
H. (Huub) Arendse, CFO
R. (Robert) Otto
B.E.M. (Bianca) Tetteroo
H. (Henk) Timmer, CRO

W.H. (Wim) de Weijer
R.T. (Roel) Wijmenga
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OVERIGE INFORMATIE
Statutaire regeling inzake bestemming van het resultaat
Aandeelhouders van Achmea op 31 december 2015
Trustee verslagen overige eigen vermogensinstrumenten
Verklaring van de Raad van Bestuur van Achmea B.V.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Assurancerapport van de onafhankelijke accountant
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Statutaire regeling inzake bestemming van het resultaat
De statuten van Achmea bevatten de volgende vereisten
met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
De bestemming van het resultaat is geregeld in artikel 34
van de statuten van Achmea B.V. De bepalingen van dit
artikel kunnen als volgt worden samengevat:
De winst staat ter vrije beschikking van de algemene
vergadering.
Winst mag alleen worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders en andere gerechtigden voorzover het
eigen vermogen groter is dan het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet moeten worden

aangehouden. De uitkering moet worden goedgekeurd
door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur weigert
de goedkeuring slechts, indien hij weet of redelijkerwijs
behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van
haar opeisbare schulden.

percentage, vastgesteld op de uitgiftedatum, jaarlijks
verhogen met een maximum van 1,8%.

Indien de algemene vergadering tot uitkering van
dividend besluit, zal in eerste instantie, indien mogelijk,
een dividend worden uitgekeerd aan de houders van
preferente aandelen gelijk aan 5,5% van het nominale
bedrag.

Indien de algemene vergadering tot uitkering van
dividend besluit en in voorgaande jaren geen dividend op
preferente aandelen is uitgekeerd, zal eerst contant
dividend aan de houders van preferente aandelen
worden uitgekeerd voor de voorgaande jaren alvorens
enig dividend aan overige aandeelhouders kan worden
uitgekeerd.

De Raad van Bestuur kan, indien de Raad van
Commissarissen daarmee instemt, het bovengenoemde

TOTALE NETTO WINST IS VOORGESTELD OM ALS VOLGT UITGEKEERD TE WORDEN:

Indien geen contant dividend is uitgekeerd, kan in plaats
daarvan een dividend in de vorm van preferente
aandelen worden uitgekeerd.

(€ MILJOEN)
2015

Winst na Minderheidsbelang
Dividend op preferente aandelen
Couponbetalingen op Overige eigen vermogensinstrumenten
Belasting op couponbetalingen op Overige eigen vermogensinstrumenten
Voorstel tot verdeling:
Slotdividend op gewone aandelen
Toevoeging aan Overige reserves

383
17
54
−14
326
144
182
326
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ACHMEA'S AANDEELHOUDERS PER 31 DECEMBER 2015
LAND

AANTAL AANDELEN

% AANDELEN
(GEWOON)

% AANDELEN (INCL
PREFERENT)

Nederland

261.537.249

65,30%

61,63%

Nederland

116.993.237

29,21%

27,57%

Nederland
Portugal

1.000
11.076.699

0,00%
2,77%

0,00%
2,61%

Nederland

3.665.253

0,92%

0,86%

Duitsland
Duitsland

2.072.055
2.370.153

0,52%
0,59%

0,49%
0,56%

Zwitserland
Nederland

2.769.246
23.904.060

0,69%

0,65%
5,63%

Totaal gewone aandelen

400.484.892

100,00%

Totaal gewone en preferente aandelen

424.388.952

Vereniging Achmea direct en via
Stichting Administratie-Kantoor Achmea
Rabobank waarvan
Coöperatieve Centrale Raiffeisenboerenleenbank B.A.
BCP Group waarvan
Bitalpart B.V.
Fundo de Pensões de Grupo Banco Comercial Português
Stichting Beheer Aandelen Achmea waarvan
Stichting Beheer Aandelen Achmea
Gothaer Group waarvan
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Gothaer Finanz Holding AG
Swiss Mobiliar waarvan
Schweizerische Mobiliar Holding AG
Achmea Tussenholding B.V. (preferente aandelen)

100,00%

Het aantal aandelen gehouden door de Stichting Administratie-Kantoor Achmea bevat één A-aandeel. Achmea heeft slechts één A-aandeel uitgegeven. Er zijn speciale rechten
toegekend aan een A-aandeel. Belangrijke besluiten van de algemene vergadering van Achmea kunnen alleen worden gemaakt met instemming van de houder van het A-aandeel.
De bestuursleden van de Stichting Administratiekantoor Achmea zijn Dhr. P.F.M. Overmars, Mw. J.L.A. Boogerd-Quaak en Dhr. C.W. van der Waaij.

ACHMEA’S DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN JOINT VENTURES
De wettelijk vereiste lijst van deelnemingen als bedoeld in de artikelen 379 en 414 van het Burgerlijk Wetboek zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland.
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TRUSTEE VERSLAGEN OVERIGE EIGEN VERMOGENSINSTRUMENTEN

Trustee verslag

Trustee verslag

EUR 500,000,000 5.125 procent Fixed-to-Floating Rate
Perpetual Capital Securities ("de Effecten"), ISIN Code
NL0000117224, uitgegeven door Achmea B.V. ("de
Uitgever").

EUR 600,000,000 6 procent Capital Securities ("de
Effecten"), ISIN Code NL0000168714, uitgegeven door
Achmea B.V. (“de Uitgever").

Ingevolge artikel 17 van de trustakte, dd. 24 juni 2005,
verklaart ondergetekende hierbij over zijn
werkzaamheden gedurende het jaar eindigend op 31
december 2015.
De Effecten zijn perpetuele effecten zonder vaste
aflossingsdatum. De Effecten mogen in zijn geheel
worden afgelost maar niet in onderdelen naar de keuze
van de Uitgever, tegen de nominale waarde vermeerderd
met eventuele uitstaande couponbetalingen op de
coupon betaaldatum vallend op 24 juni 2015 (de “First
Call Date”) of enige coupon betaaldatum nadien, met
voorafgaande toestemming van de Nederlandsche Bank,
nadat de Uitgever onder de solvabiliteitsnormen is
komen te vallen.
De Effecten hebben een vast rentepercentage van 5,125
procent per jaar op de uitstaande hoofdsom tot (maar
exclusief) aan de First Call Date en daarna een variabel
rentepercentage. De rente zal worden betaald, rekening
houden met de vaste rente periode, jaarlijks achteraf op
24 juni van elk jaar en daarna per kwartaal en achteraf
op 24 maart, 24 juni, 24 september en 24 december,
conform Condities 4 en 5. Betalingen (exclusief
hoofdsom) mogen worden uitgesteld zoals volledig
beschreven in Conditie 4.

Ingevolge artikel 17 van de trustakte, dd. 5 oktober 2006,
verklaart ondergetekende hierbij over zijn
werkzaamheden gedurende het jaar eindigend op 31
december 2015.
De Effecten zijn perpetuele effecten zonder vaste
aflossingsdatum. De Effecten hebben een
rentepercentage zoals gespecificeerd in de definitieve
voorwaarden. Dergelijke rente is onderworpen aan
Condities 2(b)(i), 2(b)(ii), 4(a), 4(b) en 6(d) en zal worden
uitgekeerd achteraf op elke coupon betaaldatum zoals
aangegeven in de relevante definitieve voorwaarden.
Conform Condities 2(b)(i) or 2(b)(ii) mag de Uitgever de
Effecten volledig, maar niet gedeeltelijk, op elke coupon
betaaldatum aflossen.
In 2015 was conform de Condities en de relevante
definitieve voorwaarden rente op de Effecten
uitgekeerd.
Amsterdam, 2 februari 2016
Amsterdamsch Trustee's Kantoor B.V.

De Effecten zijn op de First Call Date volledig afgelost en
de rente op Effecten is uitbetaald conform de condities
van Effecten.
Amsterdam, 3 februari 2016
Amsterdamsch Trustee's Kantoor B.V.
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Verklaring van de Raad van Bestuur van Achmea B.V.
De Raad van Bestuur van Achmea B.V. is
verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag
2015, inclusief de jaarrekening 2015. De geconsolideerde
jaarrekening 2015 is opgesteld in overeenstemming met
de door de Europese Unie aangenomen International
Financial Reporting Standards zoals van kracht per 31
december 2015. De enkelvoudige jaarrekening 2015 en
het verslag van de Raad van Bestuur 2015 zijn opgesteld
in overeenstemming met Boek 2, Titel 9 BW, en de Wet
op het financieel toezicht, hoofdstuk 5.1a. De Raad van
Bestuur heeft op 15 februari 2016 de geconsolideerde en
enkelvoudige jaarrekening van Achmea B.V. beoordeeld
en toestemming verleend om deze voor te leggen aan de
Raad van Commissarissen.
De Raad van Bestuur van Achmea B.V. heeft verklaard
dat, voor zover hem bekend, de geconsolideerde en
enkelvoudige jaarrekening 2015 van Achmea B.V. een
getrouw beeld geven van de activa, verplichtingen,
financiële positie en de winst of het verlies van Achmea
B.V. en dat de gegevens daarin geen omissies bevatten
die de reikwijdte van gedane uitspraken substantieel
zullen veranderen.

De Raad van Bestuur of Achmea B.V. verklaart verder dat
het Verslag van de Raad van Bestuur 2015 een getrouw
beeld geeft van de situatie per 31 december 2015, de
ontwikkeling en resultaten gedurende 2015 en de
belangrijkste risico’s voor de bedrijfsactiviteiten van de
Groep beschrijft. De geconsolideerde jaarrekening 2015
en de jaarrekening 2015 van Achmea B.V. zullen op 20
april 2016 ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders worden voorgelegd.

Raad van Bestuur
W.A.J. (Willem) van Duin, voorzitter
R. (Roelof) Konterman, Vice-voorzitter
H. (Huub) Arendse, CFO
R. (Robert) Otto
B.E.M. (Bianca) Tetteroo
H. (Henk) Timmer, CRO
Zeist, 4 april 2016
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Achmea B.V.
VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2015
ONS OORDEEL

Naar ons oordeel:
-

-

geeft de in dit jaarverslag opgenomen
geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen
van Achmea B.V. op 31 december 2015 en van het
resultaat en de kasstromen over 2015, in
overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de
Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);
geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Achmea B.V.
op 31 december 2015 en van het resultaat over
2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2015 van Achmea B.V. te Zeist (‘de vennootschap’)
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de
geconsolideerde jaarrekening van Achmea B.V. en
dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) en de
enkelvoudige jaarrekening.
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
- het geconsolideerde overzicht van de financiële
positie per 31 december 2015;
- de volgende overzichten over 2015: de
geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het
geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat,
het geconsolideerde mutatieoverzicht van het totaal
eigen vermogen en het geconsolideerde
kasstroomoverzicht; en
- de toelichting met een overzicht van de belangrijke
grondslagen voor financiële verslaggeving en
overige toelichtingen.

-

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
de enkelvoudige balans per 31 december 2015;
de enkelvoudige winst- en verliesrekening over
2015; en
de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt
voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening
is EU-IFRS en de relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2
BW en het stelsel dat is gebruikt voor het opmaken van
de enkelvoudige jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Achmea B.V. zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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ONZE CONTROLE AANPAK

Samenvatting en context

Materialiteit

Wij ontwerpen onze controle-aanpak door het bepalen
van materialiteit en het identificeren en inschatten van
het risico van materiële afwijkingen in de jaarrekening.
Wij besteden bijzondere aandacht aan die gebieden waar
de raad van bestuur subjectieve schattingen heeft
gemaakt, bijvoorbeeld bij significante schattingen waarbij
veronderstellingen over toekomstige gebeurtenissen
worden gemaakt die inherent onzeker zijn. Bij al onze
controles besteden wij aandacht aan het risico van het
doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door
de raad van bestuur waaronder het evalueren van
risico’s op materiële afwijkingen als gevolg van fraude op
basis van een analyse van mogelijke belangen.

-

Omdat de bedrijfs- en financiële processen van de groep
een hoge mate van automatisering kennen, zijn de
beveiligingsmaatregelen in de automatiseringsomgeving
van belang voor onze controle. Daarom hebben wij in
onze controle aandacht besteed aan het in continuïteit
op een juiste wijze opereren van de relevante
beheersmaatregelen ten aanzien van de
automatiseringsactiviteiten. Wij hebben er voor gezorgd
dat de controleteams, zowel op groepsniveau als op het
niveau van de groepsonderdelen, over voldoende
specialistische kennis en expertise beschikken die nodig
zijn voor de controle van de bank- en
verzekeringsactiviteiten. Wij hebben daarom specialisten
op het gebied van onroerend goed, actuarieel, IT en
beleggingswaarderingen in ons team opgenomen.

Materialiteit: €43 miljoen, gebaseerd op 1% van het
vereist kapitaal van de groep.

Reikwijdte van de controle
Materialiteit

-

Reikwijdte van
de controle

Kernpunten

-

We hebben controlewerkzaamheden uitgevoerd in
Nederland en bij vier componenten in het
buitenland.
Wij hebben regelmatig gesprekken gevoerd met de
verantwoordelijke accountants voor alle significante
operaties in Nederland. Wij hebben de buitenlandse
operaties in Griekenland, Ierland en Slowakije
bezocht. Wij hebben afstemming gehad over de
Turkse activiteiten via een video conferentie. We
hebben reviewwerkzaamheden uitgevoerd om het
werk op de significante componenten te
beoordelen.
Dekking controlewerkzaamheden: 99% van de
geconsolideerde omzet en 99% van het
geconsolideerde balanstotaal.

Kernpunten
-

-

-

Test op bijzondere waardevermindering goodwill
Niet genoteerde activa en passiva gewaardeerd
tegen reële waarde waarbij gebruik wordt gemaakt
van marktinformatie en niet in de markt
waarneembare inputs
Onzekerheid in de belastingpositie
Onzekerheden in de waardering van de activa en
verplichtingen uit hoofde van
verzekeringscontracten
Reorganisatievoorziening

Achmea Jaarverslag 2015 173
Achmea Jaarverslag 2015 269

Overige informatie - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarrekening - Overige informatie

1
2
3
4
5
6
7

De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door
het toepassen van materialiteit. Het begrip ‘materieel
belang’ wordt toegelicht in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheid voor de controle van de
jaarrekening’.

Wij bepalen kwantitatieve grenzen voor materialiteit.
Deze grenzen, als ook de kwalitatieve overwegingen
daarbij, helpen ons om de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden voor de individuele
posten en toelichtingen in de jaarrekening te bepalen en
om het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel te evalueren.

Materialiteit voor de groep

€43 miljoen (2014: €43 miljoen).

Hoe is de materialiteit bepaald

1% van het vereiste kapitaal voor de groep zoals geprojecteerd tijdens onze planning van de controle. Dit vereiste
kapitaal is bepaald als de som van het vereiste kapitaal voor de vergunninghouders behorende tot de groep. Voor de
verzekeringsactiviteiten is het vereiste kapitaal gebaseerd op de bepalingen onder Solvency I; voor de
bankactiviteiten op de vereisten onder CRD IV. We hebben het materialiteitsniveau opnieuw beoordeeld gebaseerd
op de feitelijke positie per 31 december 2015. Deze beoordeling gaf geen aanleiding het bepaalde niveau te herzien.
Met ingang van 2016 zijn de Solvency II bepalingen van toepassing op de verzekeringsactiviteiten. Wij hebben nog
geen controlewerkzaamheden uitgevoerd op de vereiste kapitaalniveau’s onder deze regels. Wij hebben op basis van
de door Achmea bepaalde kapitaaleisen onder Solvency II geëvalueerd of deze aanleiding geven de materialiteit op
een lager niveau te bepalen. Op basis van onze beoordeling hebben wij geconcludeerd dat dit niet het geval is.

De overwegingen voor de gekozen benchmark

We hebben deze, algemeen geaccepteerde, benchmark toegepast op basis van onze analyse van de
gemeenschappelijke informatiebehoeften van gebruikers van de jaarrekening en in het bijzonder de toezichthouder
(De Nederlandsche Bank). Op basis daarvan zijn wij van mening dat het vereiste kapitaal een belangrijk kengetal is
voor de financiële prestaties van de vennootschap. Het toegepaste materialiteitsniveau is lager dan 0,5% van het
vermogen van de groep en lager dan 0,05% van het balanstotaal. Het resultaat voor belasting is als minder relevante
benchmark beoordeeld gelet op het relatief lage niveau ten opzichte van de omvang van de bedrijfsactiviteiten en de
balans. Wij hebben de door ons bepaalde materialiteit getoetst aan de door de groepsaccountants van de
belangrijkste aandeelhouders aan de controle van Achmea toegewezen materialiteit.

Materialiteit voor groepsonderdelen

Aan elk groepsonderdeel, binnen de reikwijdte van onze controle, is, op basis van onze oordeelsvorming, een
materialiteit toegerekend die lager ligt dan de materialiteit voor de groep als geheel. De materialiteit die we hebben
toegerekend aan de groepsonderdelen lag tussen de €2,15 miljoen en €25 miljoen.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of
mogelijke afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen
overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de €2,15
miljoen (2014: €2,15 miljoen) rapporteren alsmede

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming
hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel als volgt bepaald:

kleinere afwijkingen die naar onze mening om
kwalitatieve redenen relevant zijn.
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De reikwijdte van onze groepscontrole
Achmea B.V. staat aan het hoofd van een groep van
entiteiten. De financiële informatie van deze groep is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van
Achmea B.V.
De groepscontrole heeft zich specifiek gericht op de
significante componenten in Nederland en in het
buitenland. Dit omvat de groepsonderdelen die
individueel financieel significant zijn. Deze componenten
vereisen een controle van de gehele set van financiële
informatie. Twintig componenten zijn door ons als
individueel financieel significant aangemerkt. Deze
classificatie is primair gebaseerd op kwantitatieve criteria
(>5% van balanstotaal van de groep en/of > 10% van het
resultaat voor belasting van de groep) waaraan zijn
toegevoegd componenten op basis van onze beoordeling
van het risicoprofiel van de component (kwalitatieve
beoordeling). Additioneel zijn vier componenten in de
reikwijdte van de groepscontrole betrokken om
voldoende dekking te verkrijgen voor de controle van
individuele posten van de geconsolideerde jaarrekening.
In totaal hebben wij met het uitvoeren van deze
werkzaamheden de volgende dekking over onderstaande
jaarrekeningposten verkregen:

Omzet

99%

Balanstotaal

99%

Resultaat voor
belasting

99%

Op de financiële informatie van de resterende
groepsonderdelen hebben we op groepsniveau, onder
meer, cijferanalyses uitgevoerd om onze inschatting, dat
deze onderdelen geen significante risico’s op materiële
fouten bevatten, te bevestigen. De
controlewerkzaamheden voor de significante
componenten in Nederland zijn door ons uitgevoerd.
Voor de controle van buitenlandse componenten
hebben wij gebruik gemaakt van accountants van andere
PwC netwerk organisaties die bekend zijn met de lokale
wet- en regelgeving.
Waar controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd door
accountants van groepsonderdelen, hebben wij de mate
waarin onze betrokkenheid noodzakelijk was bepaald om
in staat te zijn een conclusie te trekken of voldoende en
geschikte controle-informatie betreffende deze
onderdelen is verkregen als basis voor ons oordeel bij de
geconsolideerde jaarrekening als geheel. Het
groepscontroleteam bezoekt de componenten team op
rotatiebasis. Voor de 2015 controle hebben wij de
componenten teams in Griekenland, Ierland en Slowakije
bezocht. Met het controleteam van de component in
Turkije is een video conferentie gehouden. Tijdens deze
bezoeken zijn ook bezoeken afgelegd bij het lokaal
management van de component en de internal audit
functie.

Het groepscontroleteam heeft ook ontmoetingen gehad
met de controleteams en de financieel directeuren van
de componenten in Nederland. Daarnaast zijn regelmatig
telefonische overleggen gehouden met de accountants
van de componenten (zowel in Nederland als in het
buitenland).
Het groepscontroleteam heeft de
controlewerkzaamheden van de accountants van de in
de groepscontrole betrokken componenten beoordeeld
op de gebieden met een verhoogd risico op materiële
fouten. De consolidatie, toelichtingen in de jaarrekening
en een aantal complexere items zijn gecontroleerd door
het groepscontroleteam. Ook de IT beheersmaatregelen
met betrekking tot de centraal beheerde platformen zijn
door het groepscontroleteam gecontroleerd. Het
groepscontroleteam is daarnaast betrokken in de
beoordeling van de rapportageconsequenties van
significante gebeurtenissen zoals wijzigingen in
pensioenregelingen, reorganisatievoorzieningen,
bijzondere claims en de waardering van
hypotheekportefeuilles.
Door bovengenoemde werkzaamheden bij
(groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende
werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende
en geschikte controle-informatie met betrekking tot de
financiële informatie van de groep verkregen om een
oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.
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De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij
zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens de controle van de jaarrekening.
De kernpunten hebben wij met de raad van
commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen
volledige weergave van alle risico’s en punten die wij
tijdens onze controle hebben geïdentificeerd en hebben
besproken. Wij hebben de kernpunten beschreven met
daarbij een samenvatting van de op deze punten door
ons uitgevoerde werkzaamheden.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met
betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van
de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen
ten aanzien van individuele kernpunten moeten in dat
kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen
over deze kernpunten of over specifieke elementen van
de jaarrekening.
In de controleverklaring bij de jaarrekening 2014 hebben
wij een kernpunt opgenomen inzake de
pensioenverplichtingen in verband met wijzigingen van

de belangrijkste regeling die hebben geleid tot een
overdracht van deze verplichtingen in dat jaar. Ook is
toen speciale aandacht gegeven aan de verwerking en
waardering van verplichtingen uit hoofde van
aansprakelijkheidsstellingen. De onzekere en materiële
aansprakelijkheidsstelling die hiertoe aanleiding gaf is in
dit boekjaar afgewikkeld. De vennootschap is in een
juridische procedure verwikkeld inzake een verschil in
interpretatie van de mogelijkheid de Nederlandse fiscale
deelnemingsvrijstelling toe te passen. Dit element van
het kernpunt hebben wij gehandhaafd.
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KERNPUNTEN

ONZE CONTROLEWERKZAAMHEDEN OP DE KERNPUNTEN

Test op bijzondere waardevermindering goodwill

Bij onze controlewerkzaamheden op de aannames zoals door de vennootschap
uiteengezet in punt 6 van de toelichting en de bij de toets gehanteerde methodologie
(bedrijfswaardemodel) zijn wij ondersteund door waarderingsspecialisten van PwC.

Wij verwijzen naar toelichting 6 van de jaarrekening.
De vennootschap dient jaarlijks een toets op de waardering van de goodwill uit te
voeren om vast te stellen of er geen sprake is van een permanente waardedaling. Deze
toets is van belang voor onze controle aangezien het waarderingsproces complex en
subjectief is. De waardering is gebaseerd op aannames die beïnvloed kunnen worden
door onverwachte ontwikkelingen in de markt- of economische omstandigheden in het
bijzonder de aannames die leiden tot de kasstroomprojecties en de disconteringsvoet.
De goodwill van €759 miljoen betreft activiteiten waarvoor de vennootschap heeft
vastgesteld dat er sprake is van een ruime overwaarde. Wij hebben onze
werkzaamheden gericht op het risico dat de balanswaarde te hoog is weergegeven.

Wij hebben de projecties van de toekomstige kasstromen geëvalueerd, de
onderliggende aannames ter discussie gesteld waarbij wij relevante
marktontwikkelingen in aanmerking hebben genomen. Wij hebben ook de
berekeningen gecontroleerd. De bij de toets gehanteerde projecties zijn aangesloten
op de door de directie van het betreffende bedrijfsonderdeel vastgestelde
businessplannen. Wij hebben de realisatie van voorgaande businessplannen getoetst
om een beeld te vormen over de kwaliteit van het projectieproces.
De door de raad van bestuur bij de waardering gehanteerde disconteringsvoet hebben
wij getoetst door de componenten hiervan te toetsen met marktinformatie over de
risicovrije rentevoet, volatiliteit en kosten van kapitaal. Wij hebben de juistheid van de
waarde in gebruik berekeningen vastgesteld. Met betrekking tot de belangrijkste
aannames hebben wij een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om een beeld te krijgen in
welke mate een verandering in deze aanname (individueel en/of gezamenlijk) zou
leiden tot een afwaardering.
Wij hebben de toereikendheid van de toelichtingen vastgesteld waarbij de focus heeft
gelegen op de vermelding van de gevoeligheidsanalyses.
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KERNPUNTEN

ONZE CONTROLEWERKZAAMHEDEN OP DE KERNPUNTEN

Niet genoteerde activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde waarbij
gebruik wordt gemaakt van marktinformatie en niet in de markt
waarneembare inputs

We hebben de werking van de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de waardering
van de activa en verplichtingen die gewaardeerd worden tegen reële waarde, waarbij voor de
waardering gebruik wordt gemaakt van significante niet in de markt waarneembare input, getest.

Wij verwijzen naar toelichting 4 van de jaarrekening.
De vennootschap belegt in niet-beursgenoteerde beleggingen en heeft verplichtingen, die
geclassificeerd zijn als categorie 2 activa voor een bedrag van €18.048, als categorie 2
verplichtingen voor een bedrag van €4.144 en voor €5.697 miljoen als categorie 3 activa. Deze
zijn gewaardeerd op actuele waarde. Bij de waardering van deze niet-beursgenoteerde
beleggingsfondsen en verplichtingen is gebruik gemaakt van marktinformatie en niet in de
marktwaarneembare inputs.
Verder heeft de onderneming activa ter waarde van €452 miljoen, gewaardeerd tegen reële
waarde die niet periodiek wordt vastgesteld. Deze activa en verplichtingen zijn significant zowel in
de context van de balans als het resultaat van de vennootschap.
De waardering van terreinen en gebouwen eigen gebruik, vastgoedbeleggingen en nietbeursgenoteerde beleggingen is belangrijk voor onze controle, aangezien de waardebepaling in
aanzienlijke mate afhankelijk is van schattingen (hiervoor worden verschillende aannames en
technieken gebruikt) die gebruik maken van niet in de markt waarneembare inputs.
Met betrekking tot vastgoed gebruikt de raad van bestuur externe taxateurs om de waarde van
elke individueel vastgoedobject te bepalen. Alle objecten worden jaarlijks extern gewaardeerd.
De taxatiewaardes zijn gebaseerd op waarderingsmodellen. Aangezien beperkt representatieve
transacties in de markt plaatsvinden, is het lastig om de waarderingen te toetsen aan transacties
en is daardoor sprake van een inherente onzekerheid in de waardering.

In onze analyse van de waardering van vastgoed hebben we onder andere vastgesteld dat de
externe taxateur objectief, onafhankelijk en vakbekwaam is en dat de data die ten grondslag ligt
aan de taxatie betrouwbaar zijn. Bij deze toetsing en bij het bepalen van een eigen waardering
voor toetsingsdoeleinden hebben wij gebruik gemaakt van vastgoedwaarderingsspecialisten van
PwC.
Met betrekking tot de portefeuille van directe en indirecte investeringen in private equity en
alternatieve beleggingen hebben wij de procedures om de reële waarde van deze beleggingen te
bepalen geëvalueerd en getest. Deze procedures omvatten de beoordeling van de netto
vermogenswaarde van het betreffende fonds gebaseerd op de reële waarde van de door het
betreffende fonds gehouden activa, waarderings rapportages, quotes van onafhankelijke brokers,
bewijs van onderliggende financiële gegevens en back testing op basis van door een externe
accountant gecontroleerde informatie die op een later moment beschikbaar is gekomen.
Voor de waardering van de kredietportefeuille bankbedrijf zijn onze werkzaamheden met name
gericht geweest op de bepaling van de toekomstige kasstromen uit deze beleggingen, waarbij het
risico van wanbetaling is inbegrepen. We hebben de waarderingsmodellen en de
inputparameters getest, inclusief een vergelijking met marktgegevens gebaseerd op de
karakteristieken van de Achmea portefeuille.
Met betrekking tot de hypothecaire leningen gewaardeerd op actuele waarde, hebben we ons
gericht op het testen van de betrouwbaarheid van de gehanteerde disconteringsvoet. De
vennootschap heeft de benadering gewijzigd van een bottom up benadering naar een top down
benadering die uitgaat van de tarieven in de consumentenmarkt. Wij hebben vastgesteld dat de
gebruikte interestdata zijn ontleend aan in de markt beschikbare informatie. Ook hebben wij
getoetst dat de wijziging niet heeft geleid tot een materieel verschil in waardering. We hebben
getoetst dat waar mogelijk aannames gebaseerd zijn op in de markt waarneembare gegevens.
Voor overige data hebben we de procedures getest op basis waarvan de aannames tot stand
komen en hebben we de data getest die gebruikt zijn om deze aannames te bepalen. Voor de
basisgegevens per individuele lening die ten grondslag liggen aan de waardering hebben we de
werking van de interne beheersingsmaatregelen getest, om vast te stellen dat de waardering
adequaat is.
We hebben de toereikendheid van de toelichtingen gecontroleerd en dan met name de juistheid
en volledigheid van de categorie 2 en 3 activa en passiva en de verbonden gevoeligheden.
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KERNPUNTEN

ONZE CONTROLEWERKZAAMHEDEN OP DE KERNPUNTEN

Onzekerheid in de belastingpositie

We hebben de intern opgestelde memo's en de positie van de extern juridisch adviseur
beoordeeld. Bij het evalueren van de argumenten zoals gegeven door de vennootschap
en de belastingdienst in het geschil, de belastingwetgeving, de recente uitspraak,
beschikbare jurisprudentie en de vertaling van deze informatie naar de in de
jaarrekening opgenomen belastingpositie, hebben PwC belastingspecialisten ons
ondersteund.

Wij verwijzen naar toelichting 1 van de jaarrekening
De onderneming is in een juridische procedure gewikkeld met betrekking tot het van
toepassing zijn van de Nederlandse deelnemingsvrijstellingsregels op de bij een
specifieke transactie behaalde resultaten. De belastingdienst heeft de ingediende
aangifte op dit punt gecorrigeerd aangezien zij het standpunt inneemt dat de
betreffende resultaten niet geheel onder deze vrijstelling vallen. De belastingkamer
heeft recent uitspraak gedaan en het beroep van de onderneming ongegrond
verklaard. Op basis van een analyse van de uitspraak en haar eigen positie heeft
Achmea besloten in hoger beroep te gaan.

Met betrekking tot deze procedure heeft de onderneming gebruik gemaakt van de
uitzondering toegestaan in paragraaf 92 van IAS 37 om ter bescherming van de eigen
positie de toelichting te beperken. Wij hebben geconcludeerd dat de omstandigheden
het gebruik van deze uitzondering mogelijk maken. De positie is toereikend
uiteengezet.

De opgenomen belastingverplichting reflecteert de beste inschatting van management
van de verplichting. De vennootschap heeft haar juridische positie geëvalueerd met
gebruikmaking van haar interne en externe belastingadviseurs.
Gegeven de onzekerheid in de mogelijke uitkomsten en de subjectiviteit in de
waardering, hebben wij de controle van de belastingpositie als belangrijk beschouwd.
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KERNPUNTEN

ONZE CONTROLEWERKZAAMHEDEN OP DE KERNPUNTEN

Onzekerheden in de waardering van de activa en verplichtingen uit hoofde van
verzekeringscontracten

We hebben de werking van de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot het
gebruik van de juiste en volledige basisgegevens bij waardering van technische
voorzieningen getest. De beheersmaatregelen omvatten data analyses op basis van data
regels en opvolgingsprocedures voor bevindingen.

Wij verwijzen naar toelichting 15, 19, 20 en 49 van de jaarrekening voor de gerelateerde
toelichtingen.
De berekening van activa en verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten is
complex en bevat significante schattingen, gebaseerd op aannames over de toekomstige
economische en politieke situatie, met name ten aanzien van zorgverzekeringsactiviteiten.
De gebruikte aannames voor de voorziening verzekeringsverplichtingen in het pensioen- en
levensverzekeringsbedrijf hebben betrekking op overlevings- en sterftekansen, verloop in de
portefeuille, toekomstige kosten en overige aannames gebruikt in de toereikendheidstoets.
In 2015 is een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de bij de toets gehanteerde
rentecurve. De voorziening voor verzekeringsverplichtingen wordt ook beïnvloed door de
ontwikkelingen in markt rondom de problematiek van beleggingsverzekeringen.
De gebruikte aannames voor de voorziening verzekeringsverplichtingen
schadeverzekeringen hebben betrekking op catastroferisico, verzuimkans, herstelkans,
toekomstige kosten en overige aannames gebruikt in de toereikendheidstoets. De
waardering van de voorziening verzekeringsverplichtingen wordt mede bepaald door weten regelgeving vanuit de overheid, met name voor de schadegevallen bij langdurige
arbeidsongeschiktheid (WGA).
De grootste onzekerheid met betrekking tot de zorgverzekeringsverplichtingen heeft
betrekking op de te verwachten declaraties van zorgaanbieders voor rechtmatige
behandelingen die zijn gestart voor balansdatum. De waardering van de vordering op het
Zorgverzekeringsfonds is een inherent onzeker proces waarin aannames worden gedaan
inzake de macro ontwikkeling in zorgkosten en de allocatie van zorgbudgetten op basis van
budgetparameters. Elke wijziging in aanname kan een significante wijziging betekenen in de
vordering op het zorgfonds. Tevens is het vaststellen van de voorziening voor verlieslatende
contracten een significante schattingspost. Deze is onder meer gebaseerd op het verwachte
budget en te verwachte schade voor 2016. Omdat de zorglasten uit de periode 2013 tot
heden nog niet zijn afgerekend verhoogt dit eveneens de onzekerheid.
De aannames en onzekerheden hebben ook betrekking op de herverzekerde delen.
De aannames berusten voor een groot deel op de oordeelsvorming van de raad van bestuur.
De vennootschap heeft uitvoerige procedures en beheersingsmaatregelen om de
waardering van de activa en passiva uit verzekeringscontracten te bepalen, alsmede om de
toereikendheid hiervan te toetsen.

Onze controlewerkzaamheden bestaan onder andere uit uitgebreide procedures bij de
totstandkoming van de aannames, gebaseerd op in de markt aanwezige gegevens en de
analyse van de technische resultaten van de onderneming gedurende het jaar ten opzichte
van de verwachte uitkomst op basis van eerder gebruikte aannames. De uitkomsten van de
actuariële analyse, zoals opgesteld, zijn besproken met de interne actuarissen en de externe
(certificerend) actuaris, waarbij we de gebruikte veronderstellingen hebben getoetst, hierbij
gebruikmakend van onze PwC actuariële specialisten. Hierbij hebben we met name
aandacht besteed aan sterfte en toekomstige kosten voor de levensverzekeringactiviteiten,
de aannames over verzuim en herstel bij arbeidsongeschiktheid- en verzuimverzekeringen
en de aannames die gebruikt zijn om de budgetbijdrage voor de zorgverzekeringsactiviteiten te bepalen. Bijzondere aandacht is gegeven aan de wijziging in de gehanteerde
rentecurve bij de toereikendheidstoets levensverzekeringen. De argumenten van de
onderneming die het besluit onderbouwen dat de toegepaste curve het best aansluit bij het
profiel van de verzekeringskasstromen hebben wij getoetst. In dit verband hebben wij de
verschillen tussen de eerder en nu toegepaste curve geanalyseerd en kunnen instemmen
met de wijziging.
Met betrekking tot de problematiek rondom beleggingsverzekeringen zijn wij nagegaan of
overeenkomsten met consumentenpartijen zijn bereikt, bij de waardering van de
voorziening zijn betrokken en of producten aangepast zijn. We hebben de procedures
rondom het vaststellen en bepalen van de voorziening gecontroleerd.
Wij hebben de procedures voor de schatting van de uiteindelijke zorgkosten getoetst. Deze
procedures omvatten een actuariële projectie op basis van de ontwikkelingspatronen in
ontvangen claims. Hierbij hebben wij de gehanteerde schade informatie getest. Daarnaast
omvatten de procedures een inschatting van de schadelast op basis van de door de
vennootschap gesloten contracten met zorgaanbieders. De gehanteerde data zijn door ons
gecontroleerd aan de hand van de gesloten contracten. De ingeschatte aanspraak op het
Zorgverzekeringsfonds is gecontroleerd door een aansluiting te maken tussen de uit de
polisadministratie afgeleide verzekerdenprofielen en de budgetbevestigingen ontvangen
van het fonds.
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Ook hebben wij de aannames met betrekking tot de ontwikkeling van de macro
zorgkosten getoetst aan publieke informatie van Zorgverzekeraars Nederland en de
vertaling van de aannames naar de verwachte budgetaanspraak gecontroleerd. Wij
hebben specifiek aandacht besteed aan het onderzoek dat door de vennootschap is
uitgevoerd op het moment dat tijdens de jaarafsluiting een onverwacht hoog saldo op
de verzekeringsverplichtingen voor oude jaren voor 2013 werd geconstateerd. Dit was
van belang aangezien dit een indicatie was voor foutieve verwerkingen in de processen.
Wij hebben de conclusies van het management over de verwerking en de omvang van
de doorgevoerde correcties getoetst.
Met betrekking tot de voorziening voor verlieslatende contracten hebben wij het
proces dat gevolgd is om de toekomstige uitkeringen en kosten in te schatten getoetst
alsmede de vertaling van deze informatie naar het verwachte budgetresultaat per soort
polis. Wij hebben vastgesteld dat bij de bepaling van het verwachte tekort de kosten
die voor de balansdatum al verantwoord zijn buiten beschouwing zijn gelaten en dat
inschatting van het aantal polissen aansluit op de onderliggende
verzekeringsadministratie.
Daarnaast zijn we nagegaan of de toelichtingen toereikend en in overeenstemming zijn
met het stelsel van financiële verslaggeving.
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KERNPUNTEN

ONZE CONTROLEWERKZAAMHEDEN OP DE KERNPUNTEN

Reorganisatievoorziening

Wij hebben de overwegingen van management waarop zij heeft vastgesteld dat sprake
is van een feitelijke verplichting getoetst en akkoord bevonden. In dit kader hebben wij
ons een oordeel gevormd over het besluitvormingsproces, het bestaan van voldoende
gedetailleerde plannen en de communicatie hierover aan betrokkenen.

Wij verwijzen naar toelichting 23 van de jaarrekening.
De opname van voorzieningen voor reorganisatie kent een subjectief karakter, de
voorziening is voor de waardering gebaseerd op aannames. De in 2013 aangekondigde
reorganisatie die gericht is op het realiseren van afname van het personeelsbestand
met ongeveer 25% heeft een significante invloed.
De bepaling of sprake is van een feitelijke verplichting kent een subjectief karakter. De
verbonden toekomstige uitstroom van middelen kent een belangrijk
schattingselement. In de toelichting van de jaarrekening is zichtbaar dat in 2015 een
bedrag van €116 miljoen is aangewend en een bedrag van €52 miljoen is toegevoegd
gelet op verder genomen besluiten en herbeoordeling van de gebruikte aannames. De
voorziening eind 2015 bedraagt €166 miljoen.

De belangrijkste aannames die bij de waardering van de voorziening gebruikt zijn
betreft het aantal mensen dat in- of extern herplaatst kan worden, de duur van de
herplaatsingsperiode en de kosten als het dienstverband op andere wijze beëindigd
moet worden. Wij hebben de aannames getoetst aan de hand van het geldende sociaal
plan, eerdere ervaringsgegevens van de vennootschap op basis van een 12 maands
voortschrijdend gemiddelde en de ontwikkelingen in deze gegevens. Wij hebben een
backtest uitgevoerd op de aannames van voorgaand jaar. Wij hebben geconcludeerd
dat de ontwikkeling tussen de waargenomen en verwachte ontwikkelingen op een
juiste wijze in aanmerking is genomen bij de waardering van de voorziening. Daarnaast
hebben wij ons een oordeel gevormd over de gevoeligheid van de uitkomsten voor
wijzigingen in de aannames en de toereikendheid van de toelichtingen.
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VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van
bestuur afwegen of de vennootschap in staat is om haar
- het opmaken en het getrouw weergeven van de
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond
jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en
van genoemde verslaggevingsstelsels moet de raad van
met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor het opstellen
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9
continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur
Boek 2 BW, en voor
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren
- een zodanige interne beheersing die de raad van
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
onze controle niet alle afwijkingen ontdekken.
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of
voor het door ons af te geven oordeel. Ons
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
controleoordeel beoogt een redelijke mate van
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
van materieel belang bevat. Een redelijke mate van
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap
haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze
verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
ons rapport.

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN
VERKLARING BETREFFENDE HET JAARVERSLAG EN DE
OVERIGE GEGEVENS
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen
onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze
verantwoordelijkheid om te rapporteren over het
jaarverslag en de overige gegevens):

-

dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd
naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en
of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige
gegevens zijn toegevoegd.

-

dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

ONZE BENOEMING
Wij zijn op 29 april 2011 benoemd als externe accountant van Achmea B.V. door de raad van bestuur volgend een besluit van de algemene vergadering op 6 april 2011 dat in
2015 is herbevestigd door de aandeelhouders. Wij zijn nu voor een onafgebroken periode van 5 jaar accountant van de vennootschap.
Amsterdam, 4 april 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Originele Engelse versie getekend door drs. G.J. Heuvelink RA
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015 van Achmea B.V.
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en
toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van
fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere
uit:
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op
deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door

-

-

de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de raad van bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de entiteit zijn
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het
oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole.
In dit kader hebben wij de aard en omvang van de uit te
voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen
bepaald om te waarborgen dat we voldoende
controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn

een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel.
Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de
groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen of de activiteiten, de
bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en
de bedrijfstak waarin de vennootschap opereert. Op
grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de
financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk
was.
Wij communiceren met de raad van commissarissen
onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij
de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren
ook met hen over alle relaties en andere zaken die
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen
beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de
jaarrekening vanuit alle zaken die wij met de raad van
commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze
zaken in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden
door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame
omstandigheden wanneer het niet vermelden in het
belang is van het maatschappelijk verkeer.
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Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant
Aan: de algemene vergadering en raad van
Commissarissen van Bestuur van Achmea B.V.

ONZE OPDRACHT
De Raad van Bestuur van Achmea B.V. heeft ons gevraagd
zekerheid te verschaffen over het Achmea Jaarverslag
2015 zoals opgenomen op pagina’s 2 tot en met 97
(‘het Verslag’).
Onze opdracht is gericht op het verschaffen van een
combinatie van een beperkte mate van zekerheid
(leidend tot een conclusie) en een redelijke mate van
zekerheid (leidend tot een oordeel) over de hoofdstukken
‘Onze medewerkers’ op pagina 37-40 en ‘Onze financiële
resultaten’ op de pagina’s 49-74. Naar onze mening
vervult deze opdracht een rationeel doel zoals door
Achmea B.V. toegelicht in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’.

ONZE RAPPORTAGE

Onze conclusie
Op basis van onze beoordelingswerkzaamheden en
de ontvangen informatie concluderen wij dat, ons
niets is gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat het Jaarverslag 2015 geen, in alle van
materieel belang zijnde aspecten, betrouwbare en
toereikende weergave geeft van het financiële en niet
financiële beleid, de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen
en de prestaties van de onderneming op dat gebied
in het verslagjaar, in overeenstemming met de
verslaggevingscriteria.

Ons oordeel
Op basis van onze controlewerkzaamheden zijn naar
ons oordeel de hoofdstukken ‘Onze medewerkers’ op
pagina 37-40 en ‘Onze financiële resultaten’ op de
pagina’s 49-74 van het verslag over het jaar eindigend
31 december 2015 in alle van materieel belang zijnde
aspecten, betrouwbaar en toereikend weergegeven in
overeenstemming met de verslaggevingscriteria van de
onderneming.
Onze conclusie en ons oordeel dienen gelezen te worden
in de context van de rest van dit rapport.

Aanvullend op onze beoordelingswerkzaamheden
hebben wij de volgende hoofdstukken in het Verslag
gecontroleerd:
• ‘Onze werknemers’ op pagina 37 tot en met 40
• ‘Onze financiële resultaten’ op pagina 49 tot en met 74
Het oordeel op basis van een redelijke mate van
zekerheid wordt gegeven over zowel de kwantitatieve
informatie als de beweringen die in de betreffende
hoofdstukken zijn opgenomen.

DE BASIS VOOR ONZE CONCLUSIE

Professionele en ethische standaarden
Wij hebben het Verslag van Achmea B.V. te Zeist,
opgenomen op pagina’s 2 tot en met 97 beoordeeld.
Het Verslag geeft een overzicht van het financiële en niet
financiële beleid, de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen
en de prestaties van de onderneming gedurende het
verslagjaar 2015. De toelichting van het management
met betrekking tot de reikwijdte van onze rapportage is
uiteengezet in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’ op pagina
10 tot en met 11.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 3000 ‘Assurance-opdrachten anders dan
opdrachten tot controle of beoordeling van historische
financiële informatie (hierna ‘Standaard 3000’) en
Standaard 3810N ‘Assurance-opdrachten inzake
maatschappelijke verslagen’ (hierna ‘Standaard 3810N’).
Onze verantwoordelijkheden onder deze standaard zijn
nader toegelicht in de ‘Onze verantwoordelijkheden’
paragraaf van dit rapport.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen
van een beperkte mate van zekerheid zijn geringer in
diepgang dan die bij een assurance-opdracht zowel
voor wat betreft de risico analysewerkzaamheden,
inclusief het verkregen van een begrip van de
interne beheersingsmaatregelen, en de uitgevoerde
werkzaamheden in reactie op de geïdentificeerde risico’s.

Wij zijn onafhankelijk van Achmea B.V., zoals vereist
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsvereisten
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
“Verordening gedrags- en beroepsregels accountants”
(VGBA).

Waar we assurance over verschaffen
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Beperkingen bij de beoordeling

Verslaggevingcriteria

In het Jaarverslag is toekomstgerichte informatie
opgenomen in de vorm van ambities, strategie,
plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan
deze informatie is dat de werkelijke uitkomsten kunnen
afwijken en daarom onzeker zijn. Wij geven geen
zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid
van toekomstgerichte informatie in het Verslag.

Achmea heeft haar verslaggevingcriteria ontwikkeld
op basis van de ‘G4 Guidelines van het Global
Reporting Initiative’ (GRI), artikel 391, Titel 9, Boek 2
Burgerlijk Wetboek en de code verzekeraars 1 juli 2013
zoals opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.
Gedetailleerde informatie over verslaggevingscriteria is
opgenomen in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’ op pagina’s
10 tot en met 11. Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is
om een onderbouwing voor onze conclusie te geven.

Daarnaast valt de volgende informatie niet onder de
reikwijdte van onze opdracht:
• Het Verslag bevat referenties naar informatie op de
website van Achmea. Deze informatie valt buiten de
reikwijdte van onze opdracht.
• Het Verslag bevat informatie over de wijzigingen in
liquiditeits positie op holding niveau (pagina 69)
PwC verstrekt geen zekerheid bij dit overzicht en is
uitgesloten van de reikwijdte van onze opdracht.
• Het Verslag bevat informatie met betrekking tot
Solvency II (pagina 68) en nieuwe polissen
levensverzekeringen (pagina 58). De gegevens en
grafieken met betrekking tot deze informatie zijn door
ons niet beoordeeld en zijn uitgesloten van de
∙ reikwijdte van onze opdracht.
• Het Verslag omvat de hoofdstukken ‘Verslag van de
commissarissen’ en “Biografieën bestuurders en
commissarissen’ op de pagina’s 76-84 en pagina’s
94-97. Deze hoofdstukken zijn niet beoordeeld en zijn
uitgesloten van de reikwijdte van onze opdracht.
Van de accountant kan niet worden verwacht dat het
controlerisico tot nihil wordt gereduceerd. Derhalve
kan geen absolute zekerheid worden verkregen dat
het Verslag geen materiële afwijkingen als gevolg van
fraude of fouten bevat. Dit is het gevolg van inherente
beperkingen van een assurance-opdracht, waardoor de
meeste controle-informatie waar het accountantsoordeel
op is gebaseerd meer overtuigend is dan onweerlegbaar.

Begrip van verslaggeving- en meetmethodes
De informatie waarop deze opdracht betrekking
heeft dient te worden gelezen in de context van de
verslaggevingcriteria. De Organisatie is verantwoordelijk
voor de selectie en toepassing van deze criteria. Het
ontbreken van gevestigde praktijken ter beoordeling
en meting van niet-financiële informatie biedt de
mogelijkheid verscheidene, acceptabele meettechnieken
toe te passen. Hierdoor kan de vergelijkbaarheid tussen
entiteiten en in de tijd beïnvloed worden.

ONZE ASSURANCE AANPAK

Materialiteit
Wij passen materialiteitsniveaus toe tijdens de
planningsfase en hebben deze niveaus opnieuw
beoordeeld tijdens onze opdracht. Deze helpen ons
in het vaststellen van de aard, tijdigheid en omvang
van onze werkzaamheden en bij het beoordelen
van het effect van geconstateerde afwijkingen op
de gepresenteerde informatie, zowel individueel als
geaggregeerd. Op basis van ons professionele oordeel
hebben wij specifieke materialiteitsniveaus bepaald
voor elk onderdeel van het Verslag. Bij het vaststellen
van onze materialiteitsniveaus hebben wij de relevantie
van de informatie voor zowel de stakeholders als de

onderneming gebaseerd op de materialiteitsanalyse van
de onderneming.

Onze werkzaamheden
Wij zijn vereist onze controle en beoordeling zodanig
te plannen en uit te voeren dat een beperkte mate
van zekerheid wordt verkregen dat het Verslag
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd dor een
onafhankelijk en multidisciplinair team (dat onderdeel
is van het groepscontroleteam) met ervaring in
duurzaamheidsrapportages en het geven van
assurance hierover.
Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden uit:
• het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het
verkrijgen van inzicht in de branche, relevante
maatschappelijke thema’s en kwesties, relevante
wetten en regels en de kenmerken van de organisatie;
• het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het
verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing
hiervan, waaronder het beoordelen van de
uitkomsten van de dialoog met belanghebbenden
en de redelijkheid van schattingen gemaakt door het
management, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van het Verslag;
• het beoordelen van het ontwerp en de
implementatie van de systemen en processen
voor informatieverzameling, interne controles en
verwerking van de overige informatie, waaronder
de aggregatie van gegevens tot informatie zoals
opgenomen in het Verslag;
• het afnemen van interviews met management en
relevante medewerkers op hoofdkantoor (en businessunit/divisie/lokaal) niveau verantwoordelijk voor de
duurzaamheidsstrategie en –beleid;
• het afnemen van interviews met relevante
medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren
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•

•
•

•

van informatie voor het Verslag, het uitvoeren van
interne controles op gegevens en de consolidatie van
gegevens in het Verslag;
het beoordelen van relevante gegevens en van
de interne en externe documentatie, op basis van
deelwaarnemingen, om de betrouwbaarheid vast te
stellen van de informatie in het Verslag;
het analytisch evalueren van data en trends;
het analyseren van de consistentie van de informatie
opgenomen in het Verslag dat buiten de reikwijdte van
dit assurance-rapport valt;
het beoordelen of de duurzaamheidsinformatie is
opgesteld ‘in overeenstemming met’ de G4 Richtlijnen
van GRI.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Verantwoordelijkheden van het bestuur
De raad van bestuur van de onderneming is
verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag in
overeenstemming met de verslaggevingcriteria van de
onderneming, inclusief het identificeren van stakeholders
en het bepalen van materiële onderwerpen. De raad
van bestuur is verantwoordelijk voor zodanige interne
beheersingsmaatregelen als het bestuur noodzakelijk
acht om het Verslag te kunnen opstellen dat geen
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid
Voor wat betreft de te controleren onderdelen
hebben wij onder meer de volgende aanvullende
controlewerkzaamheden verricht:
• het toetsen van de systemen en processen van
dataverzameling, inclusief het testen van de opzet, het
bestaan en de effectieve werking van de relevante interne
beheersingsmaatregelen gedurende het verslagjaar;
• cijferbeoordelingen, verbandscontroles en
gegevensgerichte werkzaamheden op relevante data;
• het toetsen van de verwerking van overige informatie,
zoals het aggregatieproces van data tot de informatie
zoals weergegeven in de duurzaamheidsinformatie; en
• het toetsen aan interne en externe documentatie
om vast te stellen of het Verslag voldoende is
onderbouwd.

Op basis van onze opdracht is het overeenkomstig
Standaard 3000 en Standaard 3810N onze
verantwoordelijkheid het geven van:
• een conclusie over de informatie in het Verslag; en
• een oordeel over de informatie in de hoofdstukken
‘Onze medewerkers’ op pagina 37 tot en met 40 en
‘Onze financiële resultaten‘ op pagina 49 tot en met 74
van het Verslag.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een combinatie van redelijke en
beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat het
Verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
het oordeel van de accountant, inclusief de analyse van
risico’s op materiële afwijkingen in het Verslag als gevolg
van fraude of fouten.
Tijdens deze risico-analyses neemt de accountant
de voor het opstellen van het Verslag relevante
interne beheersingsmaatregelen in overweging, om
geschikte werkzaamheden te kunnen ontwikkelen.
Deze hebben niet tot doel een oordeel over de
effectiviteit van de interne beheersingsmaatregelen
van de organisatie te verstrekken. Een assuranceopdracht gericht op het verstrekken van een beperkte
en redelijke mate van zekerheid richt zich ook op het
evalueren van de geschiktheid van het gehanteerde
verslaggevingsraamwerk en de redelijkheid van
schattingen gemaakt door het management, evenals de
beoordeling van de gehele presentatie van het Verslag.
Amsterdam, 4 april 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Originele Engelse versie getekend door
drs. G.J. Heuvelink RA
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Aanvullende zorgverzekering

Bedrijfskosten

Compliance

De aanvullende zorgverzekering is een vrijwillige
aanvulling op de dekking van de basis zorgverzekering
ter dekking van ziektekosten.

Alle kosten in samenhang met verkoop- en
administratieve activiteiten (met uitzondering van
provisie) na toerekening van claimverwerkingskosten aan
kosten van claims.

Compliance ziet er binnen een organisatie op toe
dat wetten en regels worden nageleefd. Doel is
compliancerisico’s te beheersen en eventueel daaruit
voortvloeiende schade te voorkomen dan wel te
beperken.

Achtergestelde schuld (Subordinated debt)
Leningen (of effecten) die zijn achtergesteld bij andere
schulden als de onderneming onder het beheer van een
curator komen te staan of geliquideerd worden.

Algemeen Pensioenfonds (APF)
Een APF is een nieuwe speler in de tweede pijler van de
pensioenmarkt. Een APF heeft geen domeinafbakening.
Hierdoor kan een APF pensioenregelingen van
verschillende werkgevers of pensioenfondsen bundelen en
uitvoeren. Dit kan schaal- en kostenvoordelen opleveren,
terwijl de zeggenschap over de regeling blijft bestaan.

Annual Premium Equivalents (APE) ofwel
Jaarpremie-equivalenten
Het totaal van de jaarlijkse premies uit nieuwe reguliere
contracten plus 10% van de gedurende het jaar
afgesloten koopsommen.

Beheerst beloningsbeleid
In een beheerst beloningsbeleid wordt de balans gezocht
tussen een beloning die past bij de capaciteiten en
verantwoordelijkheden van onze mensen, internationale
standaarden en regels en de verwachtingen van onze
stakeholders en klanten.

Bijzondere waardevermindering
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het
bedrag waarmee de boekwaarde van een actief of
een kasstroomgenererende eenheid zijn realiseerbare
waarde overschrijdt. De waarde van het actief wordt
afgewaardeerd tot de actuele waarde en het verlies is
verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Bruto premieomzet (GWP)
Totale premies voor verzekerings- of
herverzekeringscontracten in een bepaalde periode.

Asset-backed securities
Asset-backed securities zijn financiële instrumenten die
worden gefinancierd met een kasstroom gegenereerd
uit een portefeuille van activa, waarbij deze activa zijn
verstrekt als zakelijk onderpand.

Circulaire economie
De verschuiving van bezit naar gebruik (bijvoorbeeld
leaseconstructies), maar ook het hergebruiken van
producten (product als grondstof) als antwoord op de
schaarste aan grondstoffen.

Assets under Management (AuM)
De marktwaarde van alle voor derden beheerde
beleggingen.

Basis zorgverzekering
Verplichte verzekering voor ziektekosten, verplicht voor
iedereen die in Nederland woont. De dekking onder de
basis zorgverzekering bestaat uit een door de overheid
vastgesteld standaardpakket van noodzakelijk geachte zorg.

Code Verzekeraars (CV)
Het Verbond van Verzekaars publiceerde op 15
december 2010 de Governance Principes Verzekeraars,
ook wel ‘Code Verzekeraars’ genoemd. In de Code
Verzekeraars zijn voor Nederlandse verzekeraars de
beginselen uiteengezet over corporate governance,
risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

Corporate Governance
Corporate governance gaat over deugdelijk
ondernemingsbestuur en richt zich op de checks and
balances binnen ondernemingen. Corporate governance
omvat de combinatie van besturen, beheersen, toezicht
houden en verantwoording afleggen over gevoerd beleid
aan belanghebbenden waaronder klanten, medewerkers,
(business) partners en aandeelhouders.

Covered bonds (pandbrieven)
Een bijzondere vorm van een obligatie, waarbij aan
de houders van de obligatie in enige vorm een extra
zekerheid is verschaft.

CO2-voetafdruk

De totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen
van een organisatie. Alle relevante processen van een
organisatie die het klimaat beïnvloeden, worden hierin
meegenomen.

Credit default swap (CDS) spread
Een CDS is een overeenkomst tussen twee partijen
waarbij het kredietrisico van een derde partij wordt
overgedragen. Het kan worden toegepast als verzekering
van een beleggingsportefeuille van obligaties, waarbij in
het geval dat de uitgever van de obligatie het geleende
bedrag niet kan terugbetalen (default), de credit default
swap dit verlies compenseert. De spread van een CDS
is een indicatie van het risico van de swap, zijnde het
verschil tussen de verwachte opbrengst van de CDS en de
opbrengst van de obligatie.
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Defined benefit-pensioenregeling (DB)
Een pensioenregeling waarbij de werkgever toezegt
een bepaald bedrag bij pensionering te betalen. De
pensioenuitkering is gebaseerd op een formule en veelal
gebaseerd op het inkomen van de werknemer en duur
van het dienstverband.

De waarde ervan wordt bepaald door schommelingen in
het onderliggende actief.

dan 100% betekent dat ze een hoger bedrag aan kosten
maakt, dan ze aan premie ontvangt. De gecombineerde
ratio is de som van de schaderatio en de kostenratio.

ECB AAA Curve
Een rentetermijnstructuur gebaseerd op de
staatobligaties van Eurolanden met een Fitch AAA-rating
opgesteld door de Europese Centrale Bank.

Global Reporting Initiative (GRI)

Engagement (of: enhanced engagement)

Goodwill

Engagement of enhanced engagement is een vorm van
verantwoord beleggen waarbij de investeerder zich
opstelt als een actief aandeelhouder. Daarvoor gaat de
investeerder de dialoog aan over duurzaamheidskwesties
met het bedrijf waarin wordt belegd.

Een actief dat de toekomstige economische voordelen
vertegenwoordigt die voortvloeien uit in een
bedrijfsovername verworven activa die niet individueel
kunnen worden geïdentificeerd en afzonderlijk kunnen
worden opgenomen.

ESG

Immaterieel actief

Environmental, Social & Governance, oftewel milieu,
sociale en bestuurlijke aspecten waarmee rekening wordt
gehouden om bepaalde processen, zoals het beleggen van
premiegelden, maatschappelijk verantwoord uit te voeren.

Een identificeerbaar, niet-monetair actief zonder
fysieke vorm.

Het Global Reporting Initiative is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt.

Defined contribution-pensioenregeling (DC)
Pensioenregeling waarbij de werkgever vaste bijdragen
afdraagt aan het pensioenfonds of verzekeraar. De
werkgever heeft geen in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting om aanvullende bijdragen te betalen aan het
fonds indien het fonds niet over voldoende activa beschikt.

Derdenbedrijven
Derdenbedrijven zijn de volgende dochterbedrijven van
Achmea B.V. waarvan de sociale en milieu aspecten niet
op centraal niveau worden geregistreerd:
• Eurocross Assistance Netherlands B.V., Eurocross
International Bulgaria, Eurocross International Central
Europe S.R.O.
• De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen
N.V., De Friesland Verzekeringen B.V., De Friesland
Zorgverzekeraar N.V., DFZ Participaties B.V., DFZ
Personeel B.V., DFZ Tussenholding B.V.
• Friesland Bank Assurantiën B.V.
• Independer.nl N.V., Independer Services B.V.
• InShared Holding B.V., InShared International B.V.,
InShared Nederland B.V., InShared Services B.V.
• Klant Contact Services B.V.
• OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
• Pim Mulier B.V.
• Practis B.V.
• Residex B.V.
• Winnock Zorg B.V.

Derivaten
Financiële instrumenten waarvan de prijs afhankelijk of
afgeleid is van een of meer onderliggende activa.

Execution only
Bij een execution only-dienstverlening kiest de klant zelf
een verzekeringsproduct inclusief alle productopties,
zonder advies.

Integriteit
Integriteit betekent dat er naar eer en geweten wordt
gehandeld en in lijn met de geldende (gedrags)regels.
Er worden geen zaken gedaan met organisaties en/
of personen die zich schuldig maken aan corruptie en/
of fraude. Ook de manier waarop wij omgaan met
frauduleuze claims valt onder het begrip ‘integriteit’.

FSC-gecertificeerd
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed
Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht
in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC
stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met
daaraan gekoppeld een keurmerk.

Gecombineerde ratio
De gecombineerde ratio is een maatstaf voor
de winstgevendheid die gebruikt wordt door
verzekeringsmaatschappijen om aan te geven hoe
goed ze presteren bij de bedrijfsvoering. Een ratio
van minder dan 100% duidt erop dat de maatschappij
verzekeringswinst maakt, terwijl een ratio van meer

International Financial Reporting Standards (IFRS)
Verslaggevingsnormen en interpretaties uitgegeven
door de International Accounting Standards Board
(IASB). Deze omvatten: International Financial Reporting
Standards (IFRS); International Accounting Standards
(IAS); Interpretaties van het International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) en Standing
Interpretations Committee (SIC).

Keurmerk klantgericht verzekeren (KKV)
Een kwaliteitsgarantie voor de dienstverlening en
klantgerichtheid van een verzekeraar. Meer informatie is
te vinden op www.keurmerkverzekeraars.nl.
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Kostenratio

Microverzekeringen

Principles for Responsible Investment (PRI)

De kostenratio is de som van de bedrijfskosten, inclusief
de interne kosten voor het verwerken van claims, na
aftrek van de interne beleggingskosten en de kosten voor
reorganisaties, uitgedrukt als een percentage van de
netto verdiende premie.

Microverzekeringen zijn gericht op de armsten in
ontwikkelingslanden. Hierbij worden zeer lage premies
geheven en is het verzekerde bedrag ook laag.

Een entiteit die control (beslissende zeggenschap) heeft
over één of meer entiteiten (de dochteronderneming).

De Principes voor Verantwoord Beleggen (PRI) van de
Verenigde Naties zijn een raamwerk voor institutionele
beleggers. Met deze in april 2006 gelanceerde principes
zorgen ze voor de integratie van zaken die betrekking
hebben op het milieu, de samenleving en goed
ondernemingsbestuur in het beleggingsbeleid. Meer
informatie is te vinden op www.unpri.org.

Mortgage-Backed Securities (MBS)

Principles for Sustainable Insurance (PSI)

Mortgage-backed securities zijn effecten met een
hypotheek of verzameling hypotheken als onderpand.

De Principes voor Duurzaam Verzekeren (PSI) van
de Verenigde Naties zijn een normenkader voor
verzekeraars. Dit normenkader is bedoeld om de
verzekeringsbranche in haar bedrijfsactiviteiten rekening
te laten houden met de gevolgen voor milieu, sociale
leefomstandigheden, transparantie, klantbelang en goed
(ondernemings)bestuur. De PSI zijn in de loop van 2012
gelanceerd. Meer informatie is te vinden op
www.unepfi.org.

Kredietrisico
Het risico dat de ene partij bij een financieel instrument
een verplichting niet kan nakomen en daardoor financiële
schade toebrengt aan de andere partij.

Moedermaatschappij

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat feitelijke en mogelijke
betalingen en verplichtingen niet kunnen worden
nagekomen op het moment dat ze vervallen.

Onderpand (collateral)
Een door een lener verstrekt onderpand voor een lening,
waarop beslag kan worden gelegd in geval de lener in
gebreke blijft.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Door maatschappelijk betrokken te ondernemen
laten we zien dat we ons verantwoordelijk voelen
voor de kwaliteit van leven in de samenleving en de
gemeenschappen waarin wij actief zijn. Oftewel een
‘goede buur’ zijn door iets te doen voor een ander.
Voorbeeld hiervan is het stimuleren en mogelijk maken
van vrijwilligerswerk door medewerkers.

Maatschappelijk geaccepteerd rendement
Voor een maatschappelijk geaccepteerd rendement
moet een balans gezocht worden tussen
uitvoeringskosten, de winst en solvabiliteit aan de ene
kant en de premiehoogte aan de andere kant. Hiervoor
is vooral publieke belangstelling bij geprivatiseerde
collectieve voorzieningen zoals de (basis)zorgverzekering.

Marktrisico
Het marktrisico is het risico dat de hele markt of een
categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de
waarde van de activa in portefeuille kunnen worden
beïnvloed.

Operationeel risico
Risico van schade als gevolg van ontoereikende of
falende interne processen, medewerkers of systemen, of
van externe gebeurtenissen.

Private equity
Een effectencategorie bestaande uit gewone aandelen
van bedrijven die niet aan een beurs zijn genoteerd.

Optie
Een financieel instrument dat het recht op koop (calloptie) of het recht op verkoop (put-optie) van een effect
verleent tegen een referentiekoers gedurende een
bepaald tijdsbestek.

Renterisico

Principes voor beheerst beloningsbeleid

Schaderatio

De principes voor beheerst beloningsbeleid van
toezichthouders DNB en AFM, vormen het uitgangspunt
bij het beoordelen van het beloningsbeleid van financiële
ondernemingen. De principes en het toezicht daarop
richten zich op het bestrijden van de prikkels die
aanleiding kunnen geven tot het nemen van ongewenste
en onverantwoorde risico´s en die ertoe kunnen leiden dat
het klantbelang wordt veronachtzaamd.

De schaderatio is claims, inclusief schadeverwerkingskosten, uitgedrukt als een percentage van de netto
verdiende premie.

Het risico dat de reële waarde of toekomstige kasstromen
van een financieel instrument en/of verplichtingen zullen
schommelen als gevolg van veranderingen in marktrente.

Solvabiliteit
Solvabiliteit drukt de mate uit waarin een verzekeraar
zijn toekomstige verplichtingen kan nakomen. Elke
verzekeraar is wettelijk verplicht ten minste een bepaalde
solvabiliteit te hebben als veiligheidsmarge, de vereiste
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solvabiliteit. De Nederlandsche Bank houdt hier toezicht
op en biedt daarmee extra zekerheid aan polishouders.
Als de feitelijke solvabiliteit van een verzekeraar precies
gelijk aan de minimaal vereiste solvabiliteit, is de
solvabiliteitsratio 100%. Als een verzekeraar een hoger
veiligheidsmarge aanhoudt, is de solvabiliteitsratio hoger
dan 100%.

Toereikendheidstoets van de
verzekeringstechnische verplichtingen (LAT)
Een beoordeling of de boekwaarde van een
verzekeringsverplichting verhoogd moet worden (of
dat de boekwaarde van hiermee verband houdende
acquisitiekosten of immateriële activa moet worden
verlaagd), op basis van een beoordeling van toekomstige
kasstromen.

Solvency II (SII)
Solvency II is een wetgevingsprogramma van de EU
dat in alle lidstaten vanaf 1 januari 2016 van kracht
is. Het introduceert een nieuw, geharmoniseerd
Europabreed regelgevingsregime voor verzekeraars
en bevat wetgeving op het gebied van solvabiliteit en
risicogovernance.

Spread
Het verschil tussen de actuele biedkoers en de actuele
vraagprijs of laatkoers van een bepaald effect.

Ultimate Forward Rate (UFR)
De Ultimate Forward Rate (UFR) is de rekenrente na
het laatste liquide punt in de swaptermijnmarkt. Het
is een risicovrije rekenrente voor de waardering van
langjarige contracten, waarin vanwege de lange looptijd
onvoldoende handel bestaat. De UFR wordt onder
andere gebruikt voor het waarderen van sommige
langjarige contracten en voor het berekenen van de
solvabiliteitsratio.

Unit-linked contracten
Stakeholders
Stakeholders zijn de personen of organisaties die een
belang hebben in een organisatie, van welke aard dan
ook. Zij staan in wisselwerking met haar werkzaamheden,
hebben deel aan haar bedrijfsresultaten, beïnvloeden
haar prestatie en beoordelen haar economische,
sociale en milieu-invloed. Achmea richt zich in het
bijzonder op vier stakeholder groepen: onze klanten,
onze medewerkers, onze (business) partners en onze
aandeelhouders.

Tegenpartijrisico
Het risico bij een overeenkomst dat de tegenpartij haar
verplichtingen niet nakomt. Achmea is blootgesteld aan
allerlei tegenpartijen op het gebied van beleggingen,
financieel beheer, bancaire activiteiten, herverzekering,
zorgverleners, tussenpersonen en polishouders.

Levensverzekeringscontract waarbij door het aankopen
van eenheden (units) in een beleggingsfonds belegd
wordt. Vaak kan worden gekozen uit aandelen-, obligatieen mixfondsen.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
van de Verenigde Naties
Op 10 december 1948 werd door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen en
geproclameerd. De verklaring omschrijft de basisrechten
van alle mensen en vormt vaak een belangrijk element
in gedragscodes van organisaties in het kader van
ketenverantwoordelijkheid.

niet wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld het uitsluiten van
beleggingen in ondernemingen die producten maken die
de Nederlandse overheid als controversieel beschouwt,
zoals producenten van clusterbommen, landmijnen,
biologische en chemische wapens.

Verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen (ook wel maatschappelijk
verantwoord beleggen of ethisch beleggen) is een
vorm van investeren waarbij de geldverstrekker de
gevolgen voor mens en milieu laat meewegen in zijn
investeringsbeslissingen.

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging
van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt.
De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen
meer dan 95% van de verzekeringsmarkt. Het Verbond
is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en
betaald door de leden.

Verzekeringscontract
Een contract waarbij de ene partij (de verzekeraar) een
verzekeringsrisico aanvaardt van een andere partij (de
polishouder) door overeen te komen dat de polishouder
een schadevergoeding ontvangt indien een specifieke
toekomstige gebeurtenis (de verzekerde gebeurtenis) de
polishouder nadelig beïnvloedt.

Verzekeringstechnisch risico
Risico dat door de houder van een contract wordt
overgedragen aan de emittent. Als gevolg van haar brede
aanbod verzekeringsproducten staat Achmea bloot aan
leven-, schade-, inkomens- en zorgrisico’s.

Uitsluiting (in relatie tot verantwoord beleggen)
Uitsluiting betekent dat in bepaalde ondernemingen
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INLEIDING
Meer dan ooit leven we in een samenleving die
te maken heeft met economische, sociale en
bestuurlijke veranderingen. Daarnaast kampen we
met klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en
uitputting van grondstoffen.
Het zijn uitdagingen waar de wereld voor staat en
waarvoor in toenemende mate ook het bedrijfsleven
aangesproken wordt op zijn verantwoordelijkheid.
Achmea neemt haar verantwoordelijkheid. Samen met
onze stakeholders hebben wij een aantal prioriteiten
gekozen voor het invullen van onze maatschappelijke rol.
Bovendien willen wij kansen grijpen om nieuwe producten
en diensten te ontwikkelen waarmee wij ook in de
toekomst relevant kunnen blijven voor onze klanten. Dit
past bij de maatschappelijke rol die Achmea van oudsher
heeft en die voortkomt uit de oorsprong van het bedrijf:
coöperaties, samenwerkingen tussen werkgevers en
werknemers, ziekenfondsen en publieke organisaties.

REGULIER CONTACT MET STAKEHOLDERS
Achmea streeft naar nauwe banden met al haar
stakeholders. Op basis van ons vier-stakeholdersmodel
voert Achmea overleg met haar klanten, medewerkers,
(business)partners en aandeelhouders. We volgen de
maatschappelijke trends en actuele maatschappelijke
ontwikkelingen op de voet, met name op de gevolgen
daarvan op de langere termijn. Achmea overlegt
regelmatig met klanten via de leden van Vereniging
Achmea. Via advies en verzekeringsraden van de
verschillende divisies heeft Achmea twee keer per
jaar overleg met belangrijke klanten en (business)
partners. De dialoog met medewerkers vindt onder
meer plaats via de verschillende ondernemingsraden, in
periodiek overleg met vakbonden, via intranet en tijdens
personeelsbijeenkomsten. Er is ook regelmatig overleg met
verzekeringsintermediairs en assurantietussenpersonen,

sociale partners, toezichthouders en de overheid.
Maatschappelijke trends en de dialoog met stakeholders
zijn de basis voor de belangrijkste beleidsthema’s
waarover Achmea rapporteert. In 2015 zijn we gestart
met een intensief proces waarin we interne en externe
stakeholders hebben geraadpleegd om in kaart te
brengen welke thema’s zij in het bijzonder relevant
vinden voor Achmea. In 2016 zullen wij een aantal
heldere prioriteiten kiezen waar het gaat om de invulling
van onze maatschappelijke rol. De uitkomsten van dit
stakeholderonderzoek zullen hierin een belangrijke rol
spelen. Voor het stakeholderonderzoek hebben wij met
ons vier-stakeholdersmodel als basis een groep interne
en externe stakeholders samengesteld om te toetsen
welke thema’s materieel zijn voor Achmea en om
aanvullende ideeën en meningen te inventariseren over
de (maatschappelijke) rol van Achmea.

HET PROCES

Stap 1-De thema’s
We zijn gestart met een uitgebreid onderzoek op
basis van verschillende bronnen – desk research,
conferenties, publicaties, reguliere stakeholdercontacten
etc. Dit leverde een totaal van zestig onderwerpen op.
Hiervan heeft de Raad van Bestuur van Achmea twintig
materiële thema’s vastgesteld om voor te leggen aan de
stakeholders. Hen is gevraagd de thema’s te prioriteren.

voor bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen:
wetenschappers en andere deskundigen,
maatschappelijke en belangenorganisaties. Alle externe
stakeholders zijn geïnterviewd.
Zowel in de steekproef als in de interviews is aan
de respondenten gevraagd de voorgelegde twintig
onderwerpen te prioriteren. In de interviews zijn
aanvullende en verdiepende vragen gesteld over
o.m. de maatschappelijke rol, de huidige prestaties,
het aanpassingsvermogen van Achmea en of de
respondenten onderwerpen misten.

Stap 3-De Materialiteitsmatrix
Op basis van de input van de stakeholders zijn de
voor stakeholders twintig belangrijkste onderwerpen
opgenomen in onze Materialiteitsmatrix. Een onderwerp
wordt als materieel aangemerkt als dit relevant is voor
onze stakeholders en als dit significante gevolgen zou
kunnen hebben voor Achmea. Hoe groter de invloed
van het onderwerp op zowel de maatschappij als de
activiteiten, resultaten en strategie van Achmea, des
te groter de materialiteit van het onderwerp. Om als
organisatie relevant te kunnen blijven en onze strategie
uit te kunnen voeren, zullen we ervoor zorgen dat
deze onderwerpen tot uitdrukking komen in onze
bedrijfsactiviteiten en sturing. Onze Materialiteitsmatrix
staat in het strategiehoofdstuk van het jaarverslag van
Achmea op pagina 20.

Stap 2-Identificatie stakeholders
Onze interne stakeholders hebben we verdeeld in
twee groepen: het topmanagement en de overige
medewerkers. Er zijn vijfentwintig leden van het
topmanagement geïnterviewd. Onder de medewerkers
is een representatieve steekproef gehouden met een
online enquête. Deze is door 153 medewerkers ingevuld.
De externe stakeholders zijn zorgvuldig uit de vier
stakeholdergroepen geselecteerd. Aangevuld met
stakeholders die deskundig en/of representatief zijn
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SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN

door middel van beleid, producten & diensten maar ook
met investeringen op deze gebieden het verschil te maken.

Materialiteit
Waarde creëren voor de klant staat bovenaan bij zowel
de interne als externe stakeholders. In eerste instantie
zien zij deze waarde op het terrein van zorg en oudedagsvoorzieningen en de combinatie van wonen en zorg.
De externe stakeholders vinden daarna de volgende
thema’s belangrijk:
• Verantwoord beleggen
• Nieuwe vormen van solidariteit
• Circulaire economie
Bij de interne stakeholders zijn dat:
• Integriteit
• Maatschappelijk betrokken ondernemen
• Economische prestaties
Opvallend is dat integriteit hoog scoort bij de interne
stakeholders. Beloningsbeleid en klimaatgerelateerde
producten en diensten scoren bij alle stakeholders
relatief laag, ook al zijn deze onderwerp volop aanwezig
in het maatschappelijk debat.

Antwoorden uit de interviews
Noblesse Oblige
Zowel interne als externe stakeholders hebben hoge
verwachtingen van Achmea. Dat is te verklaren uit het
profiel van Achmea, dat vanwege haar coöperatieve
oorsprong wordt gezien als een onderneming die
maatschappelijke waarde belangrijker vindt dan een
hoog rendement. Bijna 80% van alle stakeholders
vindt ‘het leveren van een positieve bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken’ de belangrijkste
toegevoegde waarde.
Focus
Alle stakeholders wijzen op het belang van een heldere
focus. Kies een beperkt aantal gebieden om vervolgens

Laat je horen
De externe stakeholders vinden dat Achmea een
duidelijke rol in het maatschappelijk debat moet nemen
over onderwerpen die (de klanten van) Achmea raken.
Het devies: ‘neem het initiatief, doe mee aan lopende
debatten en beïnvloed de discussie’.
Voorkomen is beter
Preventie is belangrijk. Externe stakeholders vinden dat
klanten geholpen moeten worden met het voorkomen
van ziekte en schade. Door het ‘delen van expertise en
beschikbare data over risico’s’ kan Achmea de meeste
positieve maatschappelijke impact realiseren.
Put your money where your mouth is
Externe stakeholders wijzen op het belang van
verantwoord beleggen. Het gaat daarbij vooral om de
impact die we als grote belegger kunnen hebben op
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen zoals zorg,
duurzame energie, duurzaam vastgoed, e.d.

belangrijk vinden, wat zij verwachten van Achmea, waar
zij kansen of risico’s zien, wat er beter kan, etc.
Het is de oplevering van de eerste fase van een proces dat
moet uitmonden in een keuze voor een aantal thema’s
waar Achmea en haar merken zich mee profileren – zowel
in het maatschappelijk debat als in de ‘business’.
De Materialiteitsmatrix is de eerste uitkomst. Deze is
opgenomen in het jaarverslag. De afronding van de
eerste fase is de bespreking door de Directieraad van de
belangrijkste resultaten van het onderzoek in het eerste
kwartaal van 2016 en een besluit over de volgende fase
van het proces.
De tweede fase moet leiden tot een breed gedragen keuze
voor maatschappelijke thema’s waarmee Achmea en haar
merken zich kunnen onderscheiden. In een volgende fase
wordt ook de maatschappelijke impact zichtbaar.

Big is beautiful
Alle stakeholders vinden dat de kracht zit in de breedte
van Achmea. Maak daar gebruik van door de kennis
en producten aan elkaar te verbinden op bijvoorbeeld
onderwerpen zoals zorg, pensioen en wonen.
Blijf waakzaam
De externe stakeholders waarschuwen voor
onderschatting van de veranderingen waar we
(in de wereld) voor staan. Denk aan langer leven,
klimaatverandering, schaarste van grondstoffen,
stijgende zorgkosten etc.

Vervolg
Dit onderzoek geeft inzicht in hoe onze stakeholders
denken over Achmea. Het laat zien wat stakeholders
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Meer informatie over klachtenprocedures en de
klantonderzoeken is in het kader van het Keurmerk
Klantgericht Verzekeren te vinden op de websites van de
deelnemende verzekeringsmerken (weblinks zijn in de
tabel opgenomen).

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN (uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars)
KEURMERK
KLANTGERICHT
VERZEKEREN

consumentenmarkt
SCHADE

ZORG

*

2015

2014

2015

Avéro Achmea

7,4

7,5

Centraal Beheer

7,7

7,7

-

-

De Friesland
FBTO

2015

INKOMEN***

***

2014

2015

2014

2015

LEVEN***

2014

2015

2014

7,6

-

7,1

7,4

7,3

7,2

7,1

5,5

6,4

-

-

7,2

6,6

7,5

7,7

7,1

7,2

6,7

7,1

8,1

7,9

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5

7,9

7,7

8,1

7,9

7,5

InShared

-

-

-

-

-

Interpolis

7,9

7,8

7,8

7,8

7,4

-

-

8,0

8,2

-

OZF Achmea

SCHADE

*

2014

7,5

zakelijke markt
LEVEN

**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,6

7,4

7,3

7,3

7,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pro Life

-

-

8,1

8,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Zilveren Kruis

-

-

7,4

7,7

-

-

-

-

-

-

-

-

Gemiddelde Achmeamerken

7,7

7,7

7,9

7,9

7,4

7,2

7,4

7,4

7,2

7,2

6,1

6,8

Gemiddelde alle verzekeraars****

7,7

7,7

7,9

7,9

7,2

7,0

7,3

7,3

7,0

7,1

6,3

6,5

* Bron: Verbond van Verzekeraars, KTO Schade Particulier en KTO Leven individueel. Multiclient onderzoek is in 2014 en 2015 uitgevoerd door GfK.
** Bron: SAMR, Klantenmonitor Zorgverzekeringen 2014 en 2015. Multiclient onderzoek.
*** Bron: Verbond van Verzekeraars, KTO Zakelijk. Multiclient onderzoek is in 2014 en 2015 uitgevoerd door SAMR.
**** Bij het vaststellen van de gemiddelde score over alle verzekeraars kan het zijn dat er minder, meer en/of andere verzekeraars zijn meegenomen. Dit kan verschillen verklaren tussen de jaren.
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Achmea medewerkers werkzaam voor De Friesland Zorgverzekeraar
Achmea Corporate Relations
Achmea Bank
Centraal Beheer Achmea
Centrale Dienstverlening
Divisie Internationaal
Divisie Pensioen & Leven (incl. Service Organisatie Leven)
Divisie Schade & Inkomen
Financiën
IM&IT
Interpolis
P&O
Staalbankiers
Syntrus Achmea
Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Syntrus Achmea Vermogensbeheer
Zilveren Kruis
Overig
Subtotaal Achmea in Nederland exclusief derdenbedrijven
De Friesland
Eurocross internationaal
Independer
InShared
Klant Contact Services
OZF
Pim Mulier
Winnock
Afgestote bedrijfsonderdelen
Subtotaal derdenbedrijven
Subtotaal Achmea in Nederland
Achmea Australia
Eureko Sigorta
Friends First
InterAmerican Greece

Union
Subtotaal buitenlandse dochterbedrijven
Totaal

FTE

2015
MEDEWERKERS

71
41
304
874
1.158
28
678
2.155
334
1.625
366
118
112
599
303
177
2.124
707
11.772
492
24
209
41
227
23
9
96
1.121
12.893
44
581
251
1.124
518
2.519
15.412

84
43
337
988
1.309
27
758
2.432
357
1.693
402
126
119
642
315
181
2.468
785
13.066
591
27
230
41
285
30
10
125
1.339
14.405
45
552
277
1.132
513
2.519
16.924

FTE

2014
MEDEWERKERS

78
44
297
853
1.264
34
789
2.269
370
1.752
383
133
135
1.131
2.378
807
12.717
514
22
186
34
508
24
10
96
1.394
14.110
27
528
263
1.134
494
2.446
16.556

Vanaf 2014 worden voor derdenbedrijven en buitenlandse dochtermaatschappijen ook aantallen medewerkers gerapporteerd. De FTE’s zijn herberekend naar 38 uur.
In bovenstaande FTE-aantallen zijn afrondingsverschillen mogelijk

92
45
332
971
1.429
33
890
2.562
392
1.817
419
142
145
1.196
2.788
918
14.171
606
25
214
35
695
32
12
124
1.743
15.914
27
530
268
1.156
494
2.475
18.389

FTE

2013
MEDEWERKERS

79
137
259
858
1.282
37
678
2.344
399
1.792
475
205
135
1.217
2.630
937
13.464
491
21
181
31
248
25
15
96
342
1.450
14.914
3.510
18.424

93
143
294
986
1.450
36
763
2.647
423
1.853
455
226
144
1.296
3.104
1.060
14.973
-
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AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER PER LEEFTIJDSCATEGORIE
2015
MAN

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-75

2014
VROUW

1
57
542
941
1.204
1.482
1.560
1.252
1.006
505
17
3

2
177
751
1.187
1.321
1.481
1.462
995
638
318
16
0

MAN

VROUW

3
93
590
1.078
1.286
1.637
1.643
1.279
1.089
482
19
1

Gemiddelde leeftijd op 31 december

2013
MAN

5
270
893
1.330
1.443
1.693
1.472
1.073
660
341
9
0

VROUW

0
32
406
798
1.140
1.445
1.395
1.156
974
401
10
1

0
52
520
966
1.229
1.526
1.207
867
584
262
2
0

2015
43

2014
43

2013
44

Onderstaande tabel is exclusief medewerkers werkzaam buitenlandse dochtermaatschappijen.

VERLOOP OP 31 DECEMBER PER LEEFTIJDSCATEGORIE
INSTROOM

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-75

2015
UITSTROOM

4
167
403
243
158
131
81
61
34
6
1
0

7
179
360
346
306
392
325
290
239
214
43
1

INSTROOM

2014
UITSTROOM

19
324
481
243
126
133
90
58
21
3
0
0

5
104
231
223
235
308
250
201
165
149
20
0

INSTROOM

2013
UITSTROOM

0
44
193
127
79
79
70
25
14
3
1
0

0
4
77
120
123
185
154
137
136
133
33
0
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De informatie op de volgende pagina’s is exclusief
medewerkers werkzaam bij derdenbedrijven en
buitenlandse dochtermaatschappijen

Ziekteverzuimpercentage
2015
3,60

2014
3,65

2013
3,76

DIVERSITEIT
Het is onze overtuiging dat meer diversiteit leidt
tot een hogere kwaliteit en betere prestaties van
onze medewerkers. Onderdeel daarvan is het
‘Levensfasebewust Diversiteit Beleid’ dat uitgaat
van het herkennen, erkennen en ontwikkelen van
individuele talenten van alle medewerkers. Dit met een
vanzelfsprekend respect voor ieders cultuur, geloof,
levensfase, achtergrond of seksuele geaardheid. Voor
Achmea is diversiteit een kwaliteit van strategisch
belang. Divers samengestelde teams presteren beter en
zijn in staat om flexibel te reageren op veranderingen
in de werkomgeving. Hoe meer diversiteit bij de
besluitvorming, des te beter de besluitvorming en des
te beter de besluitvorming aansluit bij de maatschappij.
Een onderdeel van die diverse cultuur zijn verschillende
interne netwerken: Dna (Diversiteitnetwerk Achmea),
Jong Achmea (voor jonge Achmeanen tot en met
35 jaar) en HoLA! (het platform voor lesbiennes,
homoseksuelen,biseksuelen en transgenders

(LHBT’s)). Achmea heeft de Verklaring van Amsterdam
ondertekend, een initiatief om concrete verbeteringen
in de werkomgeving voor LHBT’s te bewerkstelligen.
Meer informatie over deze verklaring is te vinden op
www.workplacepride.org. Achmea heeft de charter
‘Talent naar de Top’ ondertekend en besteedt in het
Management Developmentbeleid expliciet aandacht
aan genderdiversiteit. De genderdiversiteit in de top en
subtop groeit gestaag. In 2015 heeft de Raad van Bestuur
het streefcijfer voor de komende vier jaar verhoogd naar
minimaal 30% genderdiversiteit voor alle doelgroepen.
Achmea streeft doelbewust naar genderdiversiteit in
teamsamenstelling en neemt diversiteitsbevorderende
maatregelen in de werving, selectie en benoemingen
voor sleutelposities. Er is aandacht voor ontwikkeling en
carrièrekansen van vrouwen. Ook is er aandacht voor het
kunnen combineren van werk met zorgtaken.

In 2015 heeft Achmea deze focus verbreed naar
multicultureel vakmanschap. Zowel voor directie,
medewerkers als professionals zijn interventies
aangeboden waardoor het bewustzijn van noodzaak van
multiculturele diversiteit binnen Achmea groter wordt.
Achmea stelt jaarlijks extra werkervaringsplaatsen
beschikbaar voor medewerkers met een
arbeidsbeperking. De deelnemers aan dit programma
worden voorbereid om intern of extern door te kunnen
stromen. In het licht van de Participatiewet is Achmea
bezig om het werken met een beperking bedrijfsbreed
steeds verder te normaliseren. Achmea streeft ernaar om
steeds meer sollicitanten uit deze doelgroep direct aan te
nemen op reguliere functies. Niet de beperking maar het
talent dat zij meebrengen telt.

Verdeling mannen en vrouwen in Nederland op 31 december (in %)
Man

Vrouw

Raad van Commissarissen*
Raad van Bestuur
Directie
Senior management
Cao-management
Cao-medewerkers

2014

2015

2013

50%

50%

63%

37%

67%

33%

83%

17%

100%

0%

100%

0%

80%

20%

82%

22%

80%

20%

75%

25%

78%

23%

78%

22%

73%

27%

76%

26%

74%

26%

48%

52%

48%

52%

48%

52%

* Dit is de stand op 31 december 2015 op basis van acht RvC-leden. Op 31 december was een positie vacant.
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ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
Per kernlocatie zijn minimaal twee vertrouwenspersonen
beschikbaar, waarvan een man en een vrouw.
Deze interne vertrouwenspersonen ondersteunen
medewerkers die gebruik willen maken van de regelingen
Individueel Klachtrecht en Ongewenste Omgangsvormen.
Ook kan een externe vertrouwenspersoon worden
ingezet. Achmea tolereert geen discriminatie,
agressie, intimidatie en het niet correct toepassen van
arbeidsvoorwaarden en regelingen. In 2015 hebben de
interne vertrouwenspersonen in totaal tien casussen in
behandeling genomen. Hierbij waren tien medewerkers
betrokken. In geen van de gevallen ging het om de regeling
ongewenste omgangsvormen. Alle casussen hebben
betrekking op het individueel klachtrecht. Twee van de
klachten zijn niet ontvankelijk verklaard, drie klachten zijn
ingetrokken. Alle andere vijf klachten zijn afgehandeld.

OVERLEG MET MEDEZEGGENSCHAP EN
VAKORGANISATIES
In 2015 hadden de medezeggenschapsorganen
van Achmea diverse overlegvergaderingen met de
bestuurders. De Centrale Ondernemingsraad (COR)
en de vakorganisaties hebben regelmatig formeel en
informeel contact en wisselen informatie uit. Ook
voerden de vakorganisaties regelmatig overleg met de
bestuursorganen. Daarnaast was er wekelijks informeel
overleg tussen het Dagelijks Bestuur van de COR, de
voorzitter van de Raad van Bestuur en de directeur
Personeel & Organisatie. In 2015 kreeg de COR in totaal
34 adviesaanvragen en 10 instemmingsverzoeken
voorgelegd.

VERDIEPING OP SCORES MEDEWERKERSBETROKKENHEIDSONDERZOEK 2015 VERSCHIL T.O.V. 2014

89

Respons

75

Medewerkersbetrokkenheid
Tevredenheid
Arbeidsmotivatie
Achmea leiderschap
Vertrouwen

66

Aantrekkelijk werkgeverschap

+2%
84 +2%
80 +1%
85 +3%

+4%

Normbesef
Betrokkenheid bij doelen

+3%

75

81 +1%
+3%
81 +2%

IDENTITEITSDEEL MEDEWERKERSBETROKKENHEIDONDERZOEK 2015 VERSCHIL T.O.V. 2014
Inleven - kernwaarde
Vernieuwen - kernwaarde
Waarmaken - kernwaarde
Verbinden - kernkwaliteit
Vakmanschap - kernkwaliteit
Verbeteren - kernkwaliteit
Hoger doel
Gewaagd doel

67
+3%
+5%
69
60 +2%
70
+3%
62
+3%
66
+3%
74 +2%
59
+10%
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Gebruik afstemming arbeidsvoorwaardenpakket op behoeftes van medewerkers
AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER DAT VOOR MEER OF MINDER WERKUREN HEEFT GEKOZEN
4 uur meer
3 uur meer
2 uur meer
1 uur meer
Standaard wekelijkse arbeidsduur
1 uur minder
2 uur minder
3 uur minder
4 uur minder

2015

2014

2013

1.407
34
1.252
66
9.493
126
631
7
50

1.431
43
1.489
91
10.230
118
712
5
52

1.520
55
1.677
86
10.753
118
710
9
45

2015

2014

2013

0
1.058
488
170
61
10.857
4
23
35

0
1.134
502
180
71
11.776
8
30
34

0
1.155
497
232
64
12.447
7
29
46

370
0

436
0

496
0

AANTAL MEDEWERKERS OP 31 DECEMBER DAT VOOR MEER OF MINDER VERLOF HEEFT GEKOZEN
> 40 uur meer
31-40 uur meer
21-30 uur meer
11-20 uur meer
1-10 uur meer
Standaard 11% van de gemiddelde arbeidsduur
1-10 uur minder
11-20 uur minder
21-30 uur minder

31-40 uur minder
> 40 uur minder
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DUURZAME BEDRIJFSVOERING

CO2-uitstoot in Nederland (in kiloton CO2)

Achmea werkt vanaf 2011 CO2-neutraal door de netto
CO2-uitstoot van Achmea in Nederland (exclusief
derdenbedrijven) te compenseren. Achmea heeft voor de
uitstoot over 2015 VCS-gecertificeerde credits ingekocht
van de Sarigüzel waterkrachtcentrale in Turkije. We
compenseren onze mobiliteit, gelekte koelvloeistoffen en
ons papierverbruik en afval.

Scope 1

Dit jaar is de CO2-voetafdruk met terugwerkende
kracht uitgebreid met meer mobiliteitsgegevens en de
uitbestede servers. Ook de rapportage van de zakelijke
kilometers is met terugwerkende kracht nauwkeuriger
gerapporteerd. Achmea heeft de ambitie om de
komende jaren de CO2-voetafdruk representatiever
te maken voor Achmea door eerst ook (de grootste)
derdenbedrijven en op termijn mogelijk ook de
buitenlandse dochtermaatschappijen op te nemen.

2011

2012

2013

2014

2015

12,5
0,7
19,6

10,7
0,7
18,7

6,9
1,0
16,2

4,0
1,4
15,6

4,2
0,3
12,1

0,8
0,9
3,6
0,0

0,7
1,0
3,7
0,0

1,5
1,0
3,2
0,0

1,3
1,0
3,3
0,0

0,0
1,0
2,9
0,0

2,1
2,3
19,7
2,8
4,1

2,1
1,6
16,8
2,2
4,9

2,1
1,5
17,6
2,1
4,3

1,8
1,6
18,1
2,1
3,5

1,7
0,9
18,5
1,8
2,5

69,1

63,1

57,4

53,7

45,9

Reeds gecompenseerde emissies

21,1

22,4

20,2

16,9

14,6

Totaal netto

48,0

40,6

37,2

36,9

31,2

Aardgas
Koelvloeistoffen (in CO2eq)
Autobrandstoffen - lease

Scope 2
Elektriciteit
Vliegreizen
Autobrandstoffen - zakelijke kilometers
Openbaar vervoer - zakelijke kilometers

Scope 3
Papier
Afval
Autobrandstoffen - woon-werkverkeer
Openbaar vervoer - woon-werkverkeer
Uitbestede servers

Totaal bruto

De relatieve bruto CO2-uitstoot in Nederland (exclusief derdenbedrijven) was in 2015 circa 3,8 ton CO₂ per FTE (4,1 in 2014). Voor de meeste
conversiefactoren wordt voor de voetafdruk gebruik gemaakt van www.CO2emissiefactoren.nl. Dit samenwerkingsverband maakt gebruik
van o.a. het Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Voor papier wordt gebruik gemaakt van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Voor
de vliegreizen gebruikt onze reisagent het GHG protocol. Voor afval gebruikt onze verwerker conversiefactoren van CE Delft. Het woonwerkverkeer wordt geschat door de afstand tussen de geregistreerde standplaats en de woonplaats te vermenigvuldigen met het aantal
geregistreerde reisdagen. Er is een correctie gemaakt voor vakanties en ziekteverzuim, maar de kans bestaat dat er nog steeds meer woonwerkverkeer wordt gerapporteerd dan dat er daadwerkelijk wordt gereden.
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Energie besparen
Achmea wil haar energieverbruik ieder jaar met
gemiddeld 2% laten dalen over de periode 2005-2020:
in totaal 20% door efficiënter energiegebruik in de
gebouwen en 10% in de keten. Hiermee geeft Achmea
ook invulling aan de verplichtingen die voortkomen uit
de ondertekening van het Convenant Meerjarenafspraak
energie-efficiëntie (MJA3). Het MJA3 loopt van 2005 tot
2020. Achmea gebruikt 2006 als basisjaar in verband
met de fusie van Interpolis van eind 2005. In de periode
2006-2015 is het gemiddelde energieverbruik jaarlijks
gedaald met circa 3,8%.

Dit jaar is het energieverbruik in de keten met
terugwerkende kracht uitgebreid met de uitbestede
servers. Achmea heeft de ambitie om de komende jaren
het energieverbruik representatiever te maken voor
Achmea door eerst ook (de grootste) derdenbedrijven
en op termijn mogelijk ook de buitenlandse
dochtermaatschappijen op te nemen.

Energieverbruik in Nederland (in gigjoule x 1.000)
Verbruikte aardgas

2015 70,7

131,1

2014 69,1

148,0

2013 112,9
2012 185,8

Verbruikte elektriciteit
136,1

Keten: leaseauto’s
16,8

177,8
149,9

354,7
27,9
34,4

213,1

186,2

224,3

2010 217,1

189,2

238,4

187,4

2008 222,7

183,8

2007 218,9

195,9

2006 211,3

237,1

447,7
558,8

38,4

2011 217,4

2009 200,7

396,6

184,9
159,8

Keten - servers

32,2

627,9
644,6

ACHMEA VERDUURZAAMT MOBILITEIT

Aan de vooravond van de VN-Klimaattop in Parijs
zette een kopgroep van grote Nederlandse
bedrijven, waaronder Achmea, hun handtekening
onder een intentieverklaring om hun woon-werkverkeer en zakelijke kilometers te vergroenen: de ‘Dutch
Business Sustainable Mobility Pledge’. Het uitgangspunt
is dat alle bedrijven die (gaan) deelnemen uiteindelijk
ongeveer 7,5% van hun zakelijke en woon-werkverkeer duurzamer reizen. Om dit mogelijk te maken gaat
Achmea volledig elektrisch rijden en fietsen aanmoedigen. Thuiswerken en op afstand vergaderen zijn ook
mogelijkheden waar steeds meer gebruik van wordt
gemaakt. Het winnen van het Low Car Diet 2015 is een
mooie aanmoediging hier mee door te gaan.
Met initiatieven als e-Driver en autodelen helpen we
onze klanten duurzamer te rijden. Ook klanten van
het klimaatneutrale WagenPlan motiveren en ondersteunen
we met oplossingen en diensten voor duurzame
mobiliteit, de aanschaf van een zuinig en schoon
wagenpark en het zo zuinig mogelijk rijden op de weg.
WagenPlan heeft het Cleaner Car Contract van de
Stichting Natuur en Milieu ondertekend en streeft
met haar klanten naar verdere terugdringing van de
CO2-uitstoot naar 95 gram per kilometer in 2020.

643,8

255,8

726,8

320,3
268,5
213,7

683,4
662,0

Het relatieve energieverbruik in Nederland (exclusief derdenbedrijven) was in 2015 circa 29,1 megajoule per FTE (34,7 in 2014).
Vanaf 2011 wordt Agis ook meegenomen.
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Ingezameld afval (in 1.000 kg)

2013

676

Papier en karton

Van Afval Naar Grondstof

56

Overig afval

24
Glas

1.897

2

Plastic

65

40

Organisch afval

Vetten

5

1.027

Gevaarlijk afval

2014

918

Papier en karton

Restafval

91

Overig afval

31
Glas

2.159

4

Plastic

153

1

Organisch afval

Vetten

6

503

Papier en karton

Producenten, leveranciers, inkopers en medewerkers
van Achmea zijn allemaal schakels in de keten.
Onze cateraars, schoonmaakpartijen en grondstof
verwerkingsleveranciers werken dan ook samen om
alle grondstoffen goed te scheiden, gescheiden af te
voeren en te verwerken tot groene energie en nieuwe
producten. Hiermee dragen al deze schakels bij in de
omschakeling naar een circulaire economie.

955

Gevaarlijk afval

2015

Jaarlijks produceren we binnen Achmea ruim twee
miljoen kilo afval, waarvan de helft als restafval wordt
verbrand. Bij restafvalverbranding gaan veel waardevolle
grondstoffen verloren en hierdoor dreigt er een
wereldwijd tekort. Met de inzet van diverse maatregelen
begin 2014 maakt Achmea daarom een beweging van
afvalmanagement naar grondstofmanagement. Zo kan
eind 2016 minimaal 80% van het totale afval van Achmea
als grondstof worden hergebruikt. Dat is goed voor het
milieu en het levert een structurele besparing voor
Achmea op.

Restafval

17

Overig afval

16
Glas

190

Organisch afval

1.299

76
Plastic

0

Vetten

1

Gevaarlijk afval

495
Restafval

De relatieve hoeveelheid afval was in 2015 in Nederland circa 99 kilogram per FTE (165 in 2014).
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Verantwoord inkopen
Achmea is een grote organisatie die ongeveer €1 miljard
aan bedrijfsondersteunende inkoop uitgeeft. Belangrijke
criteria hiervoor zijn prijs, kwaliteit en functionaliteit.
Duurzaamheid wordt daar steeds vaker aan toegevoegd. Het
beleid volgt twee paden. We werken met toeleveranciers
die de duurzaamheidambitie van Achmea onderschrijven en
kopen producten in die aan aanvullende (duurzame) criteria
voldoen (zie kader). Als grote organisatie kan Achmea
scherp inkopen en samen met leveranciers op zoek gaan
naar vernieuwende inkoopconcepten.
Syntrus Achmea is de grootste vastgoed investeerder in
Nederland. Voor dagelijks vastgoedbeheer zijn
er met een keten van onderhouds‐ en
schoonmaakbedrijven contracten afgesloten.
Een kopgroep van IVBN (Vereniging van Institutionele
Beleggers in Vastgoed, Nederland), waaronder
Syntrus Achmea, heeft een tool ontwikkeld die het
duurzaamheidsbeleid van ketenpartners monitort.
Deze ketenpartners wordt in 2016 gevraagd om een
duurzaamheidsverklaring te ondertekenen.
Vervolgens ontvangen zij jaarlijks een enquête met
vragen over hun duurzaamheidsbeleid. Doelstelling is
om inzicht te krijgen in hun duurzaamheidsbeleid en
ketenpartners bewust te maken van het belang van
duurzaamheid. In eerste instantie stelt Achmea nog geen
eisen aan de ketenpartners.

TWEE PADEN VOOR DUURZAME INKOOP
BEDRIJFSONDERSTEUNING

Duurzaamheidverklaring voor toeleveranciers
Vanaf begin 2015 zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) van Achmea aangepast. Er gelden
betere afspraken met leveranciers over verpakkingsmaterialen en er is een betere scheiding van de
grondstoffen bij de goederenontvangst. Daarnaast
is de Duurzaamheidsverklaring een bijlage geworden
van de AIV. Als onze toeleveranciers zich niet aan de
in deze Duurzaamheidverklaring gestelde verplichtingen houden vraagt Achmea naar de reden hiervoor
en moedigt Achmea verbeteringen aan. In het
uiterste geval kan Achmea de relatie beëindigen. De
Duurzaamheidverklaring voor voorkeursleveranciers
en de AIV zijn te vinden op www.achmea.nl.

Duurzaamheidscriteria voor producten
Met criteria per productgroep stelt Achmea aanvullende eisen op het gebied van duurzaamheid en
kwaliteit. Zo stelde Achmea bijvoorbeeld aanvullende
criteria op voor koffie, multifunctionele printers en
elektriciteit. Verder volgt de inkoop van schoonmaakdiensten de door Achmea ondertekende Code
Verantwoordelijk Marktgedrag.

Achmea koopt ook zorg en schadeherstel in. Meer
hierover is te lezen op www.zilverenkruis.nl. Achmea
selecteert en monitort schadeherstellers op kwaliteit
van het herstel en de klantgerichte bedrijfsvoering.

Achmea Jaarverslag 2015

300

Bijlage F – Verantwoord belegd vermogen

1
2
3
4
5
6
7

VERANTWOORD BELEGD VERMOGEN OP 31 DECEMBER

(x €1 miljoen)

TOTALE INVESTERINGEN

INVESTERINGEN ONDERZOCHT
OP VERANTWOORD BELEGD*

INVESTERINGEN GESCHIKT OM
VERANTWOORD TE BELEGGEN

% VAN GESCHIKTE
INVESTERINGEN DAT
VERANTWOORD IS BELEGD

INVESTERINGEN DIE
VERANTWOORD ZIJN BELEGD

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

2015

2014

2013

Aandelen

2.939

3.102

2.759

2.505

2.608

2.554

2.257

2.554

2.087

996

2.554

1.399

44

100

67

Obligaties

29.423

33.139

33.337

28.026

27.387

30.598

24.720

27.387

27.531

24.548

27.387

27.531

99

100

100

Vastgoed

1.114

1.125

1.200

1.093

1.015

1.092

787

670

1.092

566

670

721

72

100

66

Leningen

4.847

2.207

3.084

4.537

434

1.249

397

434

-

250

434

-

63

100

-

Deposito's/derivaten

5.070

5.661

4.267

2.986

53

2.724

-

53

-

-

53

-

-

100

-

Overige financiële investeringen

2.595

3.029

118

2.472

2.614

71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.990

48.262

44.765

41.618

34.111

38.288

28.161

31.098

30.710

26.360

31.098

29.651

94

100

97

Aandelen

20.461

17.224

14.476

20.461

17.224

14.476

20.461

17.224

7.333

13.728

6.418

5.453

67

37

74

Obligaties

30.226

25.296

21.735

30.226

25.296

21.735

30.226

25.296

14.377

17.533

14.594

13.132

58

58

91

838

740

594

838

740

594

838

740

187

-

-

-

-

-

-

6.267

4.990

3.808

6.267

4.990

3.808

6.051

4.719

2.116

2.534

1.791

664

42

38

31

296

199

242

296

199

242

296

199

214

296

110

214

100

55

100

58.087

48.448

40.855

58.087

48.448

40.855

57.872

48.178

24.227

34.091

22.912

19.463

59

48

80

5.208

4.916

7.810

5.208

4.916

7.810

4.736

4.469

6.546

3.874

3.615

5.566

82

81

85

63.295

53.364

48.665

63.295

53.364

48.665

62.608

52.648

30.773

37.964

26.527

25.029

61

50

81

Aandelen

6.026

6.446

9.529

2.716

3.724

7.693

2.612

1.540

5.813

2.611

1.540

3.677

100

100

63

Obligaties

3.603

3.798

5.054

2.523

1.720

4.153

2.439

1.720

4.016

2.439

1.720

3.979

100

100

99

281

254

324

222

-

5

222

-

50

-

-

33

-

-

66

8.210

7.512

6.983

7.378

7.415

433

-

138

332

-

138

332

-

100

100

389

348

271

-

71

36

-

71

-

-

71

-

-

100

-

Voor eigen risico aangehouden
beleggingen

Totaal
Fiduciaire beleggingen Syntrus
Achmea**

Indirect vastgoed
Alternatieve beleggingen
Liquide middelen
Subtotaal
Vastgoed (direct)
Totaal
Voor risico van polishouders
aangehouden beleggingen

Vastgoed
Liquide middelen
Derivaten
Overige financiële investeringen
Totaal

221

323

370

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.731

18.680

22.531

12.840

12.930

12.365

5.274

3.469

10.211

5.050

3.469

8.021

96

100

79
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* We hebben er voor gekozen om voor eigen risico aangehouden beleggingen en fiduciaire beleggingen van Syntrus Achmea het deel te onderzoeken dat door de twee belangrijkste
vermogenbeheerders van Achmea wordt belegd, Vermogensbeleggingen worden verantwoord belegd als minimaal 1 verantwoord beleggingsinstrument wordt toegepast, Deze
instrumenten zijn: landenuitsluitingen (staatsobligaties), ondernemingsuitsluitingen, (enhanced) engagement (aandelen, vreemd vermogentitels), toepassen van ESG-criteria integratie in
primaire beleggingsproces (aandelen, vreemd vermogentitels), impact beleggingen, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (aandelen).
		 Directe vastgoedbeleggingen (Nederlands vastgoed) worden verantwoord belegd als het vastgoedobject energielabel A, B of C heeft, Indirecte vastgoedbeleggingen (internationaal vastgoed)
worden verantwoord belegd indien tenminste engagement met de fondsmanagers wordt gevoerd.
** Omdat in dit overzicht de beleggingen die Syntrus Achmea uitvoert voor Achmea (opgenomen onder “Voor eigen risico aangehouden beleggingen” en “Voor risico van polishouders
aangehouden beleggingen”) en de hypothekenportefeuille niet zijn opgenomen, verschilt het totaal bedrag dat Syntrus Achmea belegt met de gerapporteerde bedragen in het jaarverslag en
financial statements van Achmea.
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1
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4
5
6
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Achmea heeft in 2012 de Principles for Sustainable
Insurance ondertekend (PSI). Met onderstaande
verwijstabel wil Achmea op een transparante manier

verantwoording afleggen over de implementatie van
deze principes. Meer informatie over de PSI is te vinden
op www.unepfi.org/psi.

PRINCIPE 1: MILIEU-, SOCIALE EN BESTUURLIJKE (ESG) ASPECTEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR ONZE VERZEKERINGSACTIVITEITEN, VORMEN EEN VAST ONDERDEEL
VAN ONZE BESLUITVORMING
Mogelijke acties: Bedrijfsstrategie
Zet een bedrijfsstrategie op het niveau van de Raad van Bestuur en het uitvoerend management op om ESG-aspecten in de bedrijfsvoering te identificeren, evalueren, beheersen en controleren
Voer de dialoog met de aandeelhouders over de relevantie van ESG-aspecten voor de bedrijfsstrategie
Integreer ESG-aspecten in wervings-, opleidings en medewerkers betrokkenheidprogramma’s

Details/reference

Mogelijke acties: Risicobeheersing en -acceptatie

Invulling/verwijzing

Stel processen vast om ESG-aspecten die inherent zijn aan het portfolio te identificeren en evalueren en wees bewust van potentiële
ESG-gerelateerde gevolgen van de transacties van het bedrijf
Integreer ESG-aspecten in het beheersen en accepteren van risico’s en besluitvormingsprocessen over solvabiliteit, met inbegrip van
onderzoek, modellen, analyses, instrumenten en statistieken
Mogelijke acties: Ontwikkeling van producten en diensten
Ontwikkel producten en diensten die risico’s beperken, een positieve invloed op ESG-aspecten hebben en beter risicomanagement
aanmoedigen
Ontwikkel of ondersteun alfabetiseringsprogramma’s over risico’s, verzekeringen en ESG-aspecten
Mogelijke acties: Claimsafhandeling
Reageer altijd snel, eerlijk, zorgvuldig en transparant naar klanten en zorg ervoor dat claimsprocessen duidelijk worden uitgelegd en begrepen
Integreer ESG-aspecten in reparaties, vervangingen en andere claimsdiensten
Mogelijke acties: Verkoop en marketing
Leid verkoop- en marketingmedewerkers op over ESG-aspecten die relevant zijn voor producten en diensten en integreer belangrijke
boodschappen op een verantwoordelijke manier in strategieën en campagnes
Zorg dat dekking, kosten en baten van producten en diensten relevant zijn en duidelijk uitgelegd en begrepen worden

Achmea Jaarverslag 2015 - Strategie
www.verenigingachmea.nl
Achmea Jaarverslag 2015 - Corporate
governance. Daarnaast kunnen medewerkers en in het bijzonder kandidaten
voor management development een
bijdrage leveren aan microverzekeringsprojecten als onderdeel van hun
ontwikkelingsproces
Achmea Jaarverslag 2015 Maatschappelijke resultaten en
Financiële resultaten
Achmea Jaarverslag 2015 Financiële resultaten
Invulling/verwijzing

Achmea Jaarverslag 2015 Maatschappelijke resultaten
Achmea Jaarverslag 2015 Maatschappelijke resultaten
Invulling/verwijzing

Achmea Jaarverslag 2015 Onze klanten
Achmea Jaarverslag 2015 Onze processen
Invulling/verwijzing

Achmea Jaarverslag 2015 Onze medewerkers
Achmea Jaarverslag 2015 Onze klanten

Mogelijke acties: Vermogensbeheer

Invulling/verwijzing

Integreer ESG-aspecten in investeringsbeslissingen (bijvoorbeeld door de Principles for Responsible Investment te implementeren)

Achmea Jaarverslag 2015 Financiële resultaten
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PRINCIPE 2: WIJ WERKEN SAMEN MET ONZE KLANTEN EN ZAKELIJKE PARTNERS OM BEWUSTZIJN TE CREËREN OVER MILIEU-, SOCIALE EN BESTUURLIJKE ASPECTEN,
DE HIERAAN VERBONDEN RISICO’S TE BEHEERSEN EN OPLOSSINGEN TE ONTWIKKELEN
Mogelijke acties: klanten en leveranciers
Voer de dialoog met klanten en leveranciers over de voordelen van het beheersen van ESG-aspecten en de verwachtingen en vereisten van
de organisatie aangaande ESG-aspecten
Voorzie klanten en leveranciers met informatie en hulpmiddelen die hen kunnen helpen bij het beheersen van ESG-aspecten
Integreer ESG-aspecten in aanbestedings- en selectieprocedures voor leveranciers
Moedig klanten en leveranciers aan om transparant te zijn over ESG-aspecten en hier relevante richtlijnen bij te gebruiken
Mogelijke acties: verzekeraars, herverzekeraars en tussenpersonen
Bevorder het gebruik van de principes
Ondersteun de opname van ESG-aspecten in beroepsonderwijs en ethische normen in de verzekeringssector

Invulling/verwijzing

Achmea Jaarverslag 2015 - Maatschappelijke resultaten en Onze processen
Achmea Jaarverslag 2015 - Maatschappelijke resultaten en Onze processen
Achmea Jaarverslag 2015 Onze processen
Achmea Jaarverslag 2015 Onze processen
Invulling/verwijzing

Achmea Jaarverslag 2015 Maatschappelijke resultaten
Achmea Jaarverslag 2015 Maatschappelijke resultaten

PRINCIPE 3: WE WERKEN SAMEN MET OVERHEDEN, TOEZICHTHOUDERS EN ANDERE BELANGHEBBENDEN OM DE SAMENLEVING IN BEWEGING TE KRIJGEN OP HET
GEBIED VAN MILIEU-, SOCIALE EN BESTUURLIJKE ASPECTEN
Mogelijke acties: overheden, toezichthouders en andere beleidsmakers

Invulling/verwijzing

Ondersteun prudentieel beleid, regelgeving en wettelijke kaders die zorgen voor risicoreductie, innovatie en een betere beheersing van
ESG-aspecten

Achmea Jaarverslag 2015 - Maatschappelijke resultaten en Financiële resultaten

Voer de dialoog met overheden en toezichthouders om integraal risicomanagement en oplossingen voor overdracht van risico’s te ontwikkelen

Achmea Jaarverslag 2015 - Strategie

Mogelijke acties: andere belanghebbenden

Invulling/verwijzing

Voer de dialoog met intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties over duurzame ontwikkeling door deskundigheid beschikbaar te
stellen op het gebied van risicomanagement en overdracht van risico’s
Voer de dialoog met het bedrijfsleven en brancheorganisaties om ESG-aspecten voor verschillende sectoren en regio’s beter te begrijpen en
te beheersen over sectoren en regio
Voer de dialoog met de academische wereld en de wetenschappelijke gemeenschap om onderzoek en educatieve programma's over ESG-aspecten in de context van de verzekeringssector te bevorderen

Achmea Jaarverslag 2015 - Strategie

Voer de dialoog met media om het publiek bewust te maken van ESG-aspecten en goed risicobeheer te bevorderen

Achmea Jaarverslag 2015 - Strategie

Achmea Jaarverslag 2015 - Strategie
Achmea Jaarverslag 2015 - Strategie

PRINCIPE 4: WE LEGGEN REGELMATIG OP EEN TRANSPARANTE MANIER VERANTWOORDING AF OVER HET IMPLEMENTEREN VAN DEZE PRINCIPES
Mogelijke acties
Beoordeel, meet en controleer de voortgang van het beheersen van ESG-aspecten en leg proactief en regelmatig verantwoording af
Participeer in relevante verantwoordingsrichtlijnen
Voer de dialoog met klanten, toezichthouders, kredietbeoordelaars en andere belanghebbenden om wederzijds begrip te creëren voor het
gebruik van de Principles

Invulling/verwijzing

Via jaarverslaggeving
Achmea Jaarverslag 2015 Over dit verslag
Achmea Jaarverslag 2015 - Strategie
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Bijlage H – GRI Index

1
2
3
4
5
6
7

INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

Strategie en analyse
G4-1

Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de
relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

pp. 12-14

Ja

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

pp. 19-23

Ja

Organisatieprofiel
G4-3

Naam van de organisatie.

Achmea B.V.

Ja

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

p. 5 en p. 16

Ja

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Zeist, Nederland

Ja

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel
grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen.

pp. 10-11 en p. 16

Ja

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

pp. 10-11 en p. 265

Ja

G4-8

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten
klanten/begunstigden).

pp. 3-5 en p. 16

Ja

G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie.

pp. 3-5 and p. 16

Ja

G4-10

a. Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht.
b. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en
geslacht.
c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen
en geslacht.
d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht.
e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen
die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de
eigen werknemers/hulppersonen, werknemers/hulppersonen van toeleveranciers
daaronder begrepen.
f. Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals seizoenarbeid in de
toeristische of agrarische sector).

pp. 3-5, pp. 37-40 en
pp. 289-293

G4-11

Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve
arbeidsovereenkomst valt.

12.710 medewerkers
vallen onder de CAO van
Achmea Interne Diensten
N.V. In totaal zijn 16.924
mensen werkzaam bij
Achmea

We rapporteren niet over
zelfstandigen en we rapporteren niet alle indicatoren per geslacht omdat
we dit niet van toepassing
vinden voor Achmea. Onze
stakeholders verzoeken
ons niet op deze manier te
rapporteren.

Ja

Ja
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1
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OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

G4-12

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.

p. 10, pp. 63-64 en
pp. 298-299

Ja

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur,
eigendom of leveringsketen van de organisatie.

p. 147

Ja

G4-14

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende
organisatie.

pp. 72-74

Ja

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes
of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven.

p. 10, p. 64, pp. 85-86,
p. 291 en pp. 294-297

Ja

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties.

O.a. Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars
Nederland, Nederlandse
Vereniging van Banken,
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, Stichting
Ondernemingspensioenfondsen en Unie van
Beroepspensioenfondsen

Ja

Vaststelling van materiële onderwerpen en afbakening
G4-17

a. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of
vergelijkbare stukken zijn opgenomen.
b. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.

p. 10 en p. 135.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-18

a. Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van
de inhoud van het verslag.

p. 10 en pp. 19-21

Ja

G4-19

Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de
inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

p. 20

Ja

G4-20

Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening binnen de organisatie.

Zie overzicht onder deze
GRI-Index waarbij we de
informatie die relevant
is voor onze stakeholders Medewerkers en
Aandeelhouders als intern
beschouwen

Ja

G4-21

Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening buiten de organisatie.

Zie overzicht onder deze
GRI-Index waarbij we de
informatie die relevant is
voor onze stakeholders
Klanten en Partners als
extern beschouwen

Ja
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1
2
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4
5
6
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OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is
verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

De rapportage van de
zakelijke kilometers in
de CO2-voetafdruk is met
terugwerkende kracht nauwkeuriger gerapporteerd.

Ja

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van
reikwijdte en afbakening.

Dit jaar is de CO2-voetafdruk met terugwerkende
kracht uitgebreid met
meer mobiliteitsgegevens
en de uitbestede servers.

Ja

Overleg met belanghebbenden
G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken.

p. 10 en p. 286

Ja

G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden
betrokken.

p. 10 en p. 286

Ja

G4-26

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie van
het overleg per type en groep belanghebbenden en of zij specifiek zijn betrokken in het
kader van het verslaggevingsproces.

p. 10 en p. 286

Ja

G4-27

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder
meer via haar verslaggeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke groep
belanghebbenden dit naar voren is gebracht.

p. 10, p.20 en overzicht
onder deze GRI-index

Ja

Verslagprofiel
G4-28

Verslagperiode (bijvoorbeeld boekjaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie 2015
betrekking heeft.

Ja

G4-29

Datum van het meest recente, vorige verslag (indien van toepassing).

5 maart 2015

Ja

G4-30

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.).

Jaarlijks

Ja

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan.

p. 317

Ja
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4
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6
7

OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

G4-32

a. De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie.
b. De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.

Het jaarverslag is in
overeenstemming met de
kernachtige optie. Bij de
kernachtige optie moet
over minstens één van
elke geïdentificeerd materiaal aspect gerapporteerd
worden. Voor een aantal
aspecten rapporteren we
vrijwillig aanvullende indicatoren. Voor de aanvullende indicatoren hebben
we informatie over de
vraag of omissies gelden
inbegrepen, maar we hebben niet altijd de reden
voor omissies aangegeven
wanneer deze indicatoren
niet nodig zijn als gevolg
van de kernachtige optie.

Ja

G4-33

a. Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor
het verslag.
b. De omvang en grondslag van de externe assurance indien niet genoemd in de
assuranceverklaring bij het duurzaamheidsverslag.
c. De relatie tussen de organisatie en de assurance-aanbieders. d. Vermeld of het hoogste
bestuurslichaam of hogere leidinggevenden betrokken zijn bij het verkrijgen van
assurance voor het duurzaamheidsverslag.
d. Vermeld of het hoogste bestuurslichaam of hogere leidinggevenden betrokken zijn bij
het verkrijgen van assurance voor het duurzaamheidsverslag.

pp. 10-11

Ja

Bestuursstructuur
G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die onder het
pp. 87-92 Ons organogram
hoogste bestuurslichaam vallen. Vermeld de commissies die verantwoordelijk zijn voor de is te vinden op
besluitvorming over economische, milieugerelateerde en maatschappelijke onderwerpen. www.achmea.nl

G4-38

Samenstelling van het hoogste bestuurslichaam en de daaronder vallende commissies.

pp. 87-92

Ja

G4-40

Wervings- en selectieproces voor het hoogste bestuurslichaam en de daaronder vallende
commissies en de criteria voor het werven en selecteren van de leden van het hoogste
bestuurslichaam.

pp. 83-84 en pp. 87-92

Ja

G4-41

Procedures waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen vermeden of opgelost worden. Geef aan of belangenconflicten worden gemeld aan belanghebbenden.

pp. 87-92

Ja
Nee

Omissies komen voor.
Zie G4-32.

Ja
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INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

G4-51

a. Beloningsbeleid voor het hoogste bestuurslichaam en hogere leidinggevenden.
b. Geef aan hoe de prestatiecriteria in het beloningsbeleid zijn gekoppeld aan de doelstellingen voor het hoogste bestuurslichaam en hogere leidinggevenden op economisch, maatschappelijk en milieugebied.

p. 78
Ons remuneratierapport is
te vinden op
www.achmea.nl

Ja
Nee

G4-52

Procedure voor het vaststellen van het beloningsbeleid. Geef aan of beloningsadviseurs
zijn geraadpleegd bij het vaststellen van dit beleid en of zij onafhankelijk zijn van het
management. Geef aan in hoeverre de beloningsadviseurs anderszins verbonden zijn
met de organisatie.

p. 78
Ons remuneratierapport is
te vinden op
www.achmea.nl

Ja
Nee

G4-53

Geef aan op welke wijze de visie van belanghebbenden wordt meegenomen bij het
beloningsbeleid. Wordt er (indien van toepassing) rekening gehouden met de uitslag van
stemmingen over beloningsbeleid en -voorstellen?

p. 78
www.achmea.nl

Ja
Nee

Ethiek en integriteit
G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden
en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

pp. 85-86

Ja

G4-58

De interne en externe mechanismen voor het melden van ethisch onverantwoord of
onrechtmatig gedrag, inclusief formeel georganiseerde zaken zoals escalatie naar het
middenkadermanagement, een klokkenluidersregeling of hulplijn.

pp. 85-86

Ja

Ja

MATERIËLE ONDERWERPEN
Managementaanpak en indicatoren
ECONOMISCHE PRESTATIES

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 49.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.

pp. 50-52

G4-EC2

Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de
organisatie als gevolg van klimaatverandering.

p. 73

G4-EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de
organisatie.

Jaarverslag Stichting
Pensioenfonds Achmea op
www.pensioenfondsachmea.nl

Omissies komen voor.
Zie G4-32.

Ja

Ja
Nee
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INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

Significante financiële steun van de overheid.

Achmea heeft nooit direct
geld gekregen van de
overheid. Wel heeft Achmea in 2009 een beroep
gedaan op de overheid
om met staatsgarantie
op de kapitaalmarkt
geld te kunnen lenen.
Hiervoor heeft Achmea
een vergoeding betaald
aan de overheid. In 2014
is de garantiestelling door
de overheid ongebruikt
afgesloten.

Ja

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact
ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en pp. 294-297.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-EN1

Gebruikte materialen in gewicht of volume

p. 46 en pp. 294-297

Ja

G4-EN2

Percentage van hergebruikte materialen

p. 46 en pp. 294-297

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en pp. 294-297.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-EN3

Energieconsumptie binnen de organisatie

pp. 294-297

Ja

G4-EN5

Energie-intensiviteit

pp. 294-297

Ja

G4-EN6

Reduction of energy consumption

pp. 294-297

Ja

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact
ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en pp. 294-297.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-EN15

Directe broeikasgasemissies (scope 1)

pp. 294-297

Ja

G4-EC4

MATERIALEN

Omissies komen voor.
Zie G4-32.

Ja

ENERGIE

EMISSIES
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INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

G4-EN16

Energie indirecte broeikasgasemissies (scope 2)

pp. 294-297

Ja

G4-EN17

Andere indirecte broeikasgasemissies (scope 3)

pp. 294-297

Ja

G4-EN18

Broeikasgasemissie-intensiviteit

pp. 294-297

Ja

G4-EN19

Reductie van broeikasgasemissies

pp. 294-297

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en pp. 294-297.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-EN23

Totaal gewicht van afval per type en verwerkingsmethode

pp. 294-297

Ja
Ja

Omissies komen voor.
Zie G4-32.

Ja

AFVAL

WERKGELEGENHEID

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact
ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 37.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

G4-LA1

Totaal aantal (nieuwe) werknemers en snelheid van personeelsverloop per
leeftijdsgroep, geslacht en regio.

pp. 289-293

Ja

OPLEIDING EN ONDERWIJS

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 37.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en ‘een leven lang leren’, waardoor de
blijvende inzetbaarheid van medewerkers wordt gegarandeerd en zij geholpen worden
bij het afronden van hun loopbaan.

pp. 38-40

Ja

Ja

DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact
ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 37.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja
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INDICATOR

G4-LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke
minderheid en andere diversiteitsindicatoren.

INVULLING/VERWIJZING

OMISSIES

p. 291

We rapporteren niet alle
voorgestelde diversiteitsindicatoren omdat we
deze niet van toepassing
vinden voor Achmea. Onze
stakeholders verzoeken
ons niet op deze manier te
rapporteren.

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

Ja

ANTICORRUPTIE

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 86.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

G4-SO3

Percentage en totaal aantal operaties dat beoordeeld is op significante corruptierisico's

Achmea laat een integrity
due diligence uitvoeren
indien Achmea deelneemt
in het aandelenkapitaal
van een handelspartner. Ter beoordeling van
potentiële partners voor
samenwerking is 1 Integrity
Due Diligence onderzoek
uitgevoerd.

G4-SO4

Communicatie en training inzake anticorruptiebeleid en -procedures.

De Algemene
Gedragscode Achmea is
op iedere medewerker
(intern en extern) van de
Nederlandse entiteiten
van Achmea van toepassing. De Duurzaamheidverklaring is van toepassing
op alle toeleveranciers
van Achmea in Nederland.

Ja

Omissies komen voor.
Zie G4-32.

Ja

Ja
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INDICATOR

G4-SO5

INVULLING/VERWIJZING

Vastgestelde gevallen van corruptie en de getroffen maatregelen.

OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

Bij Team Integrity werden Omissies komen voor.
14 mogelijke incidenten
Zie G4-32.
betreffende een
vermoeden van interne
fraude of integriteitsinbreuken gemeld en beoordeeld (25 in 2013).

Ja

NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 72.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-SO8

a. Vermeld significante boetes en sancties in termen van:
- Totale monetaire waarde van significante boetes
- Totaal aantal niet-monetaire sancties
- Zaken die door ingediend zijn bij mechanismen voor geschillenbeslechting
b. Als de organisatie geen gevallen heeft geïdentificeerd waar wet- en regelgeving niet werd
nageleefd, is een korte verklaring van dit feit is voldoende.
c. Rapporteer de context waartegen significante boetes en niet-monetaire sancties werden
gemaakt.

Met een schikking van
€50.000,- sloot Achmea
in 2015 de zaak rond de
Achmea Health Centers
af. Het gaat om een fiscaal
vraagstuk uit 2007.

Ja

INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 28.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-PR8

Resultaten van klanttevredenheidsonderzoek.

p. 32 and p. 288

Ja

PRIVACY KLANTEN

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 28.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

G4-PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het verlies van klantgegevens.

Er zijn 13 klachten bekend
over inbreuken op de
privacy van de klant (21
in 2014). Daarbij is geen
sprake van kwijtgeraakte
klantgegevens.

Ja
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INDICATOR

INVULLING/VERWIJZING

OMISSIES

EXTERNE ASSURANCE OP
ENGELSE VERSIE

Sector supplement
PRODUCTPORTFOLIO

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 and p. 28.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

FS6

Onderverdeling (in percentages) van de portfolio van de bedrijfsonderdelen van de
organisatie naar regio, grootte (micro/middelgroot/groot) en sector

p. 5 en p. 134

FS7

Waarde in geld van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek sociaal
maatschappelijk voordeel te bereiken per bedrijfsonderdeel, opgedeeld naar doel

pp. 34-35, niet in geld
uitgedrukt

Omissies komen voor.
Zie G4-32.

Ja

FS8

Waarde in geld van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek milieuvoordeel
te bereiken per bedrijfsonderdeel, opgedeeld naar doel

pp. 34-35, niet in geld
uitgedrukt

Omissies komen voor.
Zie G4-32.

Ja

Ja

ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en pp. 63-64.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

FS10

Percentage en aantal bedrijven uit portfolio waarmee gesproken is over sociale- en
milieukwesties

pp. 63-64 en pp. 300-301

Ja

FS11

Percentage van bezittingen positief en negatief gescreend op sociale- en milieukwesties

pp. 63-64 en pp. 300-301

Ja

LOKALE GEMEENSCHAPPEN

DMA

a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de
impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

p. 20 en p. 33.
Zie overzicht onder deze
GRI-index

Ja

FS13

Toegangspunten in dunbevolkte gebieden met een economische achterstand

p. 16 and p. 36

Ja

FS14

Initiatieven om mensen met een beperking betere toegang tot de dienstverlening te
verschaffen

p. 16 and p. 36

Ja
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VOORNAAMSTE PARTIJ UIT
VIER-STAKEHOLDERMODEL
DIE HET ONDERWERP NAAR
VOREN BRENGT

VERWIJZING NAAR HET
JAARVERSLAG 2014

CORRESPONDEREND
GRI-ASPECT

SCOPE VAN INFORMATIE IN
JAARVERSLAG 2015

GERELATEERDE ACHMEA-KPI

Klanten

p. 28 en p. 288

Informatie over producten
en diensten

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

Klanttevredenheid en Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Betaalbare en toegankelijke zorg

Klanten en Aandeelhouders

pp. 34-35 en pp. 55-56

Indirecte economische
impact, Inkoop,
Productportfolio

Achmea in Nederland

-

Duurzame en vernieuwende
oplossingen voor wonen en zorg

Aandeelhouders

pp. 34-35 en pp. 53-56

Indirecte economische
impact, Productportfolio

Achmea in Nederland

-

Betaalbare en toegankelijke
oudedagsvoorziening

Klanten en Aandeelhouders

pp. 34-35 en pp. 57-58

Indirecte economische
impact, Inkoop,
Productportfolio

Achmea in Nederland

-

Verantwoord beleggen

Klanten en Aandeelhouders

pp. 63-64 en pp. 298-299

Actief aandeelhouderschap,
Productportfolio,
Anti-corruptie

Achmea Groep

-

Klanten

p. 36

Indirecte economische
impact, Productportfolio

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

-

Klanten en Medewerkers

pp. 85-86

Anti-corruptie, Compliance

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

-

Klanten, Partners en
Aandeelhouders

p. 296

Energie, Emissies,
Materialen

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

-

Maatschappelijk betrokken
ondernemen

Klanten en Medewerkers

p. 36

Indirecte economische
impact,
Lokale gemeenschappen

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

-

Financiële zelfredzaamheid
klanten

Klanten

p. 31 en p. 36

Informatie over producten
en diensten,
Productportfolio

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

-

Aandeelhouders

pp. 55-56

Economische prestaties

Achmea Groep

Kostenreductie 2014-2016 en
Solvabiliteitsratio (IGD)

Goed werkgeverschap

Medewerkers

pp. 37-40

Werkgelegenheid, Opleiding
en onderwijs, Diversiteit en
gelijke kansen

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

Medewerkerbetrokkenheid

Economische prestaties

Aandeelhouders

pp. 49-52

Economische prestaties

Achmea Groep

Kostenreductie 2014-2016,
S&P-rating en
Solvabiliteitsratio (IGD)

Klanten, Partners en
Aandeelhouders

pp. 53-54 en p. 73

Energie, Emissies,
Materialen

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

-

MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING

Waarde voor de klant

Nieuwe vormen van solidariteit
Integriteit
Circulaire economie

Maatschappelijk geaccepteerd
rendement

Klimaatgerelateerde producten
en diensten
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Verantwoord omgaan met Big
Data

Klanten en Partners

P. 35 en pp. 46-47

Privacy klanten, Indirecte
economische impact

Achmea in Nederland,
exclusief derdenbedrijven

Mate van digitalisering

Bescherming van persoonsgegevens

Klanten

p. 29 en p. 35

Privacy klanten, Informatie
over producten en diensten

Achmea Groep

Klantbelang dashboard AFM

Medische vooruitgang

Klanten

p. 34

Productportfolio, Inkoop

Achmea in Nederland

-

Financiële dienstverlening in
ontwikkelingslanden

Medewerkers en
Partners

p. 36

Lokale gemeenschappen

Achmea Groep

-

Wetgeving en overheidsbeleid

Aandeelhouders

p. 74 en P. 78

Naleving van wet- en
regelgeving

Achmea Groep

Klantbelang dashboard AFM

Beheerst beloningsbeleid

Aandeelhouders

pp. 78-79

Economische prestaties,
Gelijke beloning voor
mannen en vrouwen

Achmea Groep

-
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Dit is de Nederlandse vertaling van het jaarverslag
van Achmea over 2015. Van dit verslag is een Engelse
versie beschikbaar. In geval van verschillen tussen beide
versies prevaleert de Engelse tekst. Het jaarverslag is te
downloaden op de website van Achmea: www.achmea.nl.

Achmea ontvangt graag uw reactie op het jaarverslag via
het hieronder genoemde adres.
Achmea B.V.
Handelsweg 2
3707 NH Zeist
Postbus 866
3700 AW Zeist

Investor Relations
investors@achmea.com
Achmea MVO
mvo@achmea.nl

telefoon 030 693 70 00
www.achmea.nl

Vormgeving
Sensum, Almere
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