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PERSBERICHT 
 

Van Lanschot en Achmea bereiken overeenstemming over 
verkoop private banking-activiteiten Staalbankiers 
  
’s-Hertogenbosch / Zeist, 9 augustus 2016, 
 
Van Lanschot, Achmea en Staalbankiers maken vandaag bekend dat zij overeenstemming 
hebben bereikt over de overname door Van Lanschot van de private banking-activiteiten van 
Staalbankiers. Klanten en medewerkers van Staalbankiers worden hierover vandaag 
geïnformeerd. 
  
Van Lanschot neemt naast de private banking-klantrelaties c. € 1,7 miljard beheerd vermogen,  
c. € 280 miljoen spaargelden en een beperkt aantal effectenkredieten over. Daarnaast komen de 
private bankers en beleggingsspecialisten van Staalbankiers (in totaal 25 medewerkers) in dienst bij 
Van Lanschot. De transactie heeft geen betrekking op de overige activiteiten van Staalbankiers, 
waaronder een hypotheekportefeuille van c. € 250 miljoen en 35 medewerkers. 
 
Van Lanschot betaalt een initiële overnameprijs van € 16 miljoen voor de over te nemen activiteiten. 
De definitieve overnameprijs kan hoger of lager uitvallen, afhankelijk van het definitieve bedrag aan 
beheerd vermogen dat overkomt naar Van Lanschot. Deze transactie vindt plaats onder voorbehoud 
van een aantal voorwaarden, waaronder het verkrijgen van verklaringen van geen bezwaar van DNB 
en het afronden van de medezeggenschapstrajecten met de ondernemingsraden van Van Lanschot 
en Achmea. 
 
Richard Bruens, lid van de Executive Board van Van Lanschot en verantwoordelijk voor Private 
Banking: “We zijn erg enthousiast over deze overname, die ons in staat stelt ons beheerd vermogen 
te vergroten en een groter aantal klanten te gaan bedienen met onze innovatieve concepten voor 
vermogensregie, vermogensbeheer en -advies. Staalbankiers heeft een sterke positie in haar 
marktgebieden. De professionals en specialisten van Staalbankiers ondersteunen vermogende 
particulieren, ondernemers, professionals, verenigingen en stichtingen, hetgeen nauw aansluit bij 
onze klantgroepen. Van Lanschot heeft alles in huis om deze klanten bij te staan bij het behoud en de 
opbouw van hun vermogen en verwelkomt hen met open armen.” 
 
Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea: “Deze verkoop past in de strategie van 
Achmea om ons te concentreren op onze verzekeringsactiviteiten. Het aanbieden van private 
banking-activiteiten is een kernactiviteit van Van Lanschot. De private banking-activiteiten van 
Staalbankiers hebben een logische en natuurlijke aansluiting met Van Lanschot, waardoor ik 
verwacht dat we onze klanten een hele soepele overgang kunnen bieden. Bovendien biedt Van 
Lanschot ze een breder product- en dienstenpakket. De medewerkers die meegaan worden 
onderdeel van een gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager. Dat biedt volop kansen voor 
hun ontwikkeling.”  
 
Van Lanschot, Achmea en Staalbankiers verwachten de transactie af te ronden in het vierde kwartaal 
van 2016, met inachtneming van de genoemde voorwaarden. 
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Van Lanschot  
 
Media Relations 020 354 45 85 

mediarelations@vanlanschot.com 
 
Investor Relations 020 354 45 90 

investorrelations@vanlanschot.com 
 
Achmea 

 
Media Relations 

Marco Simmers, woordvoerder 
(06) 534 387 18 
marco.simmers@achmea.com 
 
Investor Relations 

Steven Vink, manager 
(06) 206 949 39 
steven.vink@achmea.com 
 
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.  
 
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. 

 
 
 

 
 


