
 

 

 
 
 
 
 
Persbericht 
 

Achmea rondt overname ABN AMRO Pensioeninstelling NV af  
 
Zeist, 2 september 2022 - Achmea en ABN AMRO hebben de in mei aangekondigde overname van 
ABN AMRO PPI afgerond. Hierdoor maakt de PPI vanaf nu deel uit van Achmea. De transactie is 
goedgekeurd door de toezichthouders en van positief advies voorzien door de medezeggenschaps-
organen. De 24 medewerkers van de PPI gaan over naar Achmea. De PPI gaat verder onder de 
nieuwe naam Centraal Beheer PPI. 
 
Door deze overname betreedt Achmea de markt van premiepensioeninstellingen (PPI’s) en speelt de 
financieel dienstverlener in op de kansen die het Pensioenakkoord biedt. Achmea heeft de ambitie de 
PPI de komende jaren verder uit te bouwen. Hiervoor gaat Achmea haar uitgebreide distributienetwerk 
inzetten en intensief samenwerken met de professionele pensioenadviesmarkt. De focus ligt op 
werkgevers die hun medewerkers een beschikbare premieregeling (defined contribution, DC) willen 
aanbieden. Onder de nieuwe naam Centraal Beheer PPI wordt de dienstverlening aan bestaande 
klanten voortgezet en verder geoptimaliseerd. Daarnaast verwacht Achmea met het verbeterde 
aanbod nieuwe werkgevers te interesseren en aan zich te binden.  
 
ABN AMRO PPI voert sinds 2012 DC-pensioenregelingen uit en telt nu als Centraal Beheer PPI ongeveer 
955 werkgevers en circa 190.000 deelnemers uit het MKB en de grootzakelijke markt als haar klanten. 
Het beheerd vermogen bedraagt circa €3,5 miljard. De transactie levert naar verwachting een 
bescheiden boekwinst op voor ABN AMRO.  
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Media Relations Achmea:     Investor Relations Achmea: 
Viola Teepe      Hans Duine  
06 – 10 77 55 68     06 – 82 10 50 97 
viola.teepe@achmea.nl     hans.duine@achmea.nl 
 
Media Relations ABN AMRO:    Investor Relations ABN AMRO: 
Brigitte Seegers      020 – 628 22 82 
06 – 30 85 98 88     investorrelations@nl.abnamro.com 
brigitte.seegers@nl.abnamro.com 

 
Over Achmea 
Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren 
Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er echt om gaat. We 
zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. Samen met onze klanten, 
strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke vraagstukken op rond gezondheid, wonen en 
werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons 
bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.  
 
Klanten van Achmea legden in 2021 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in 
Schade & Inkomen en Zorg en groot in Pensioen & Leven. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds 
verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder 
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Achmea Investment Management heeft €175 miljard aan beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens 
70 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers €40 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook 
internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft circa 17.000 fte’s, 
waarvan ruim 3.000 actief zijn in het buitenland. www.achmea.nl 
 
Over ABN AMRO 
ABN AMRO is een Nederlandse bank voor particuliere, zakelijke en private banking klanten. We bieden hen een 
breed palet aan financiële producten en diensten. Onze focus ligt op Noordwest Europa. Onze purpose is Banking 
for better, for generations to come. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam. We bedienen meer dan 5 miljoen 
klanten en hebben iets meer dan 20.000 mensen in dienst. www.abnamro.com 
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