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PERSBERICHT 
 

Van Lanschot en Achmea ronden overname private banking-
activiteiten Staalbankiers af 
  
’s-Hertogenbosch, 15 december 2016 
 
Van Lanschot en Achmea hebben de overname van de private banking-activiteiten van 
Staalbankiers door Van Lanschot op 15 december succesvol afgerond. De voorwaarden voor 
deze overname, die op 9 augustus 2016 werd aangekondigd, zijn inmiddels vervuld.  
 
De overname zorgt voor een groei van ca. € 1,7 miljard beheerd vermogen en is een mooie stap in 
het succesvol uitvoeren van onze wealth managementstrategie. Richard Bruens, lid van de Executive 
Board van Van Lanschot en verantwoordelijk voor Private Banking: “We zijn zeer verheugd dat we de 
klanten van Staalbankiers mogen verwelkomen. De overname is een belangrijke mijlpaal in de groei 
van ons beheerd vermogen en stelt ons in staat een nog groter aantal klanten te bedienen met ons 
brede pakket aan dienstverlening voor private banking-relaties en instituten. Dat we daarbij 25 
gekwalificeerde private bankers en beleggingsspecialisten van Staalbankiers als collega mogen 
verwelkomen, versterkt onze positie als onderscheidende wealth manager. We kunnen veel van 
elkaar leren en samen een nog mooiere private bank neerzetten.” 
 
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “De private banking-activiteiten van 
Staalbankiers hebben een logische en natuurlijke aansluiting met Van Lanschot. Hierdoor kunnen we 
onze klanten een soepele overgang bieden. Bovendien biedt Van Lanschot hen een breder product- 
en dienstenpakket. De medewerkers die meegaan worden onderdeel van een gespecialiseerde, 
onafhankelijke wealth manager. Dat biedt volop kansen voor hun ontwikkeling.” 
 
Voorwaarden vervuld 
DNB heeft verklaringen van geen bezwaar verleend aan Van Lanschot en aan Staalbankiers. 
Daarnaast hebben de betrokken ondernemingsraden positief advies gegeven.  
 
Over de transactie 
Van Lanschot heeft private banking- en institutionele klantrelaties met ca. € 1,7 miljard beheerd 
vermogen, ruim € 300 miljoen spaargelden en een beperkt aantal effectenkredieten overgenomen. 
Daarnaast zijn de 25 private bankers en beleggingsspecialisten van Staalbankiers per 15 december 
in dienst getreden bij Van Lanschot. De transactie heeft geen betrekking op de overige activiteiten 
van Staalbankiers. Van Lanschot heeft een initiële overnameprijs van € 16 miljoen betaald. 
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Over Van Lanschot 

Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als 
wealth manager is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen & Co en Evi van Lanschot, actief 
in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van 
vermogen van haar klanten. 
 
Over Staalbankiers 

Staalbankiers is een private bank met kantoren in Den Haag, Oosterbeek en Zwolle met als belangrijkste 
diensten vermogensbeheer, spaarrekeningen, deposito’s en hypotheken. Staalbankiers werd opgericht in 1916 
door Machiel Staal, commissionair in Den Haag. Staalbankiers ontwikkelde zich in de decennia daarna van 
commissionairshuis naar private bank. In 1994 werd de bank onderdeel van Achmea.  

 
Over Achmea 

Achmea is het moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. 
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond, 
waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van 
Achmea legden in 2015 circa € 20 miljard aan premiegelden in ter dekking van schades, zorgkosten, pensioenen 
en levensverzekeringen. Naast haar thuismarkt Nederland, is Achmea ook internationaal actief in vijf andere 
landen. Achmea heeft 15.000 medewerkers. 

 

 


