GEZAMENLIJK PERSBERICHT ACHMEA BANK N.V. en a.s.r.

Achmea Bank neemt portefeuille hypotheekvorderingen over van a.s.r.
Tilburg/Utrecht, 15 november 2021 – Achmea Bank neemt per 17 november 2021 een
hypotheekportefeuille over van a.s.r. ter grootte van € 500 miljoen. a.s.r. blijft deze hypotheken
voor Achmea Bank beheren. Beide organisaties hebben de intentie uitgesproken om in 2022 en
2023 nog eens een transactie van elk € 500 miljoen te doen. Daarnaast neemt Achmea Bank de
komende drie jaar ook nieuw georigineerde hypotheken van a.s.r. over voor circa € 190 miljoen
per jaar. Het gaat om hypotheken met veelal een korte rentevaste periode. Voor de bediening van
klanten in deze portefeuille heeft de overname geen gevolgen.
Deze transacties zijn een uitbreiding van de strategische samenwerking tussen Achmea en a.s.r. op
het gebied van hypotheken.
Pierre Huurman, directievoorzitter van Achmea Bank: “Achmea Bank en a.s.r. werken al samen op
hypotheekgebied sinds 2019. De afgelopen maanden hebben we intensieve gesprekken gevoerd over
hoe we elkaar verder kunnen versterken op dit terrein. Wij zijn verheugd dat dit heeft geleid tot deze
transacties. Ze onderstrepen onze groeiambities in hypotheken. Wij kijken ernaar uit de strategische
samenwerking met a.s.r. de komende jaren tot een succes te maken.”
Jack Julicher, directievoorzitter a.s.r. vermogensbeheer: “De transactie met Achmea Bank sluit
naadloos aan bij de strategie van a.s.r. vermogensbeheer. Naast vermogensbeheer voor de a.s.r.
verzekeraars richten we ons op vermogensbeheer voor derden in een aantal specifieke
beleggingscategorieën, waaronder woninghypotheken. Via dit mandaat kunnen we onze kennis en
ervaring op het gebied van hypothecaire dienstverlening inzetten voor Achmea Bank. In Achmea
hebben we een geschikte partner gevonden met een lange termijn visie en met bewezen kennis van
hypotheken.”
Voor de bediening van klanten in deze portefeuille heeft de overname geen gevolgen; a.s.r. blijft
voor hen het aanspreekpunt en de overeenkomst en de voorwaarden blijven ongewijzigd. a.s.r. blijft
onverminderd actief op de hypotheekmarkt. a.s.r. vermogensbeheer beheert in totaal voor
ongeveer € 11 miljard euro aan hypotheken, die op de balans van a.s.r. staan. Daarnaast heeft a.s.r.
vermogensbeheer voor ruim € 9 miljard in beheer voor externe cliënten, via hypotheekfondsen en
externe mandaten.
De hypotheekportefeuille van alle Achmea-merken samen (Centraal Beheer, Woonfonds, Syntrus
Achmea, Attens en Tellius) heeft een omvang van circa € 29 miljard. De komende jaren wil Achmea
haar marktaandeel op de hypotheekmarkt verder uitbouwen. Eerder nam Achmea Bank al
hypotheekportefeuilles over van a.s.r. (2019) en BinckBank (2020).
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Over Achmea Bank
Achmea Bank is onderdeel van Achmea en verstrekt hypotheken en spaarproducten aan particulieren in
Nederland via Centraal Beheer en Woonfonds. Achmea Bank beschikt over een bankvergunning en is
gerechtigd financiële diensten te verlenen krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft). Achmea Bank
beheert een kredietportefeuille van circa € 12 miljard en circa € 7 miljard aan spaargeld. Achmea Bank is
gevestigd in Tilburg. www.achmeabank.nl
Over Achmea
Achmea is een financieel dienstverlener met sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis.
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een sterke coöperatieve
identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Vanuit
deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en duurzame samenleving.
Klanten van Achmea legden in 2020 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in
schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomens- en individuele levensverzekeringen. Via onder meer
Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen
op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €201 miljard aan beheerd vermogen.
Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers €37 miljard
in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Het
bedrijf heeft ruim 17.000 fte’s in dienst, waarvan 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl
Over a.s.r.
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten
aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en
werkgevers. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext
Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. www.asrnederland.nl.
…………….
Disclaimer
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal
vehicles and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully.
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release.
Nevertheless, it is possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information
in this press release may also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance,
taking into account information that was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document
ASR Nederland warns that the information could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the
Risk Factors section in recent public disclosures made by ASR Nederland, so that the actual results of ASR
Nederland could differ from the information in this document. ASR Nederland does not accept liability for any
damages resulting from this press release in case the information in this press release is incorrect or incomplete.
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