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PERSBERICHT ACHMEA BANK N.V.   

 
Achmea Bank neemt portefeuille Nederlandse woninghypotheken over  
 
Tilburg, 9 november 2020 – Achmea Bank heeft per 1 november 2020 een portefeuille aan 
Nederlandse woninghypotheken overgenomen van BinckBank, onderdeel van de Saxo Bank Group. 
De overname van deze portefeuille met een omvang van circa € 460 miljoen onderstreept de 
groeiambities van Achmea op hypotheekgebied. 
 
De betreffende hypotheekportefeuille is de afgelopen jaren verstrekt ten behoeve van BinckBank, 
onder het merk ‘bijBouwe’ van hypotheekaanbieder Dynamic Credit. De overgenomen portefeuille is 
een zogeheten closed book, wat betekent dat er geen nieuwe hypotheken meer worden verstrekt, 
maar bijvoorbeeld wel renteherzieningen en verhogingen. De transactie heeft dus geen gevolgen 
voor de leningnemers in de hypotheekportefeuille. Achmea Bank treedt in de plaats van BinckBank 
toe als investeerder op het platform van Dynamic Credit. Deze overname past bij de strategie van 
Achmea Bank, die gericht is op groei en schaalvergroting. 
 
Dynamic Credit maakt voor de servicing van de hypotheken gebruik van Quion, één van de grootste 
onafhankelijke third party dienstverleners van Nederland op het gebied van hypotheken. Ook 
Achmea Bank werkt samen met Quion.  
 
De hypotheekportefeuille van alle Achmea-merken samen (Centraal Beheer, Woonfonds, Syntrus 
Achmea, Attens en Tellius) had eind juni 2020 een omvang van circa € 28 miljard. De komende jaren 
wil Achmea haar marktaandeel op de hypotheekmarkt verder uitbouwen.  
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Mediarelaties     Investor Relations  
Marco Simmers     Hans Duine  
T: 06 – 53 43 87 18    T: 06 – 82 10 50 97 
E: marco.simmers@achmea.nl   E: hans.duine@achmea.nl 
          
      Rudi Kramer 
      T: 06 – 53 26 45 52 
      E: rudi.kramer@achmea.nl 
 
 
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 
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Over Achmea 
Achmea is het moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. 
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland met ongeveer 14.000 medewerkers. 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 toekomstbestendige samenleving. 
Klanten van Achmea legden in 2019 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in 
schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomens- en individuele levensverzekeringen. Centraal Beheer APF 
biedt pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft € 186 
miljard aan beheerd vermogen. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken aan. 
Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. 
www.achmea.nl 
 
Over BinckBank 
BinckBank groeide na de oprichting in 2000 snel uit tot de marktleider in online beleggen, gericht op zowel 
particuliere beleggers, bedrijven/rechtspersonen als onafhankelijke vermogensbeheerders. Als grootste 
beleggersbank van Nederland is BinckBank actief met dienstverlening op het gebied van zelf beleggen en online 
vermogensbeheer. Naast ruim 300.000 beleggende klanten in Nederland heeft de bank ook sterke posities in 
een aantal Europese landen. BinckBank maakt sinds medio 2019 deel uit van de Deense Saxo Bank Group, dat 
niet alleen in Europa maar ook daarbuiten in een groeiend aantal landen actief is op het gebied van online 
beleggen. https://www.binck.nl/ 
 
Over Dynamic Credit 
Dynamic Credit is een innovatieve fixed-income vermogensbeheerder en geldverstrekker. Het in 2003 gestarte 
bedrijf heeft inmiddels meer dan 70.000 klanten, meer dan € 10 miljard aan verstrekte hypotheken en 
kantoren in Amsterdam, New York en Jakarta. 
Dynamic Credit begon in New York als vastrentend vermogensbeheerder en breidde haar dienstverlening uit 
met vermogensadvies. Intussen is het bedrijf gegroeid naar een volwaardige vermogensbeheerder en 
geldverstrekker. In 2015 heeft Dynamic Credit het eerste online hypotheekverstrekkingplatform van Nederland 
opgezet (bijBouwe). Sinds maart 2019 worden Nederlandse verhuurhypotheken onder het Dynamic-label 
verstrekt. www.dynamiccredit.com 
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