
 

 

 
 

Persbericht 
 

Solvabiliteit Achmea blijft robuust bij toepassing aangepaste DNB-richtlijnen 
voor berekening groepssolvabiliteit vanaf ultimo 2020 
 
Zeist, 13 juli 2020 – Achmea is een coöperatieve verzekeringsgroep waarvoor de solvabiliteit wordt 
berekend volgens Solvency II. Bij de berekening van de groepssolvabiliteit onder Solvency II van de 
onder toezicht staande entiteiten van Achmea zijn overeenkomstig de richtlijnen van DNB de 
entiteiten die onder bancair toezicht staan eerder buiten beschouwing gelaten. Daarbij gaat het om 
Achmea Bank, Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Deze 
onderdelen kennen een afzonderlijke solvabiliteitsberekening en verantwoording. 
 
DNB heeft bekendgemaakt dat de verzekeringssector met ingang van eind 2020 de onderdelen die 
onder bancair toezicht staan dient mee te nemen in de solvabiliteitsberekening van de 
verzekeringsgroep.  
 
Implementatie van deze aangepaste regelgeving in 2020 resulteert voor Achmea in een geringe daling 
van de groepssolvabiliteit van circa 6 procentpunt. Onze solvabiliteitspositie bedroeg per eind 2019 
219% en blijft daarmee robuust en ruim boven onze interne doelstellingen. De CET-ratio’s van de 
Bancaire activiteiten bedragen per eind 2019 19,2% voor Achmea Bank, 19,4% voor Achmea 
Investment Management en  30,1% voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance.  
 
De stand-alone kapitaalratio’s van zowel de bank- als de verzekeringsentiteiten veranderen niet en 
blijven daarmee adequaat.  
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 - 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
marco.simmers@achmea.nl     hans.duine@achmea.nl  

 
Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 medewerkers). 
Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2019 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea 
is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het 
inkomensverzekeringen en met Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. Vermogensbeheerder 
Achmea Investment Management heeft €179 miljard aan beheerd vermogen. Via onder meer Centraal Beheer 
en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, 
Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl 
 
Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat informatie die gekwalificeerd is of kan worden 
gekwalificeerd als voorwetenschap voor de doeleinden van artikel 7 van de EU Market Abuse Regulation. 
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