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Achmea Bank treedt toe tot het Achmea Mortgages Investment 
Platform  
 

Tilburg, 28 oktober 2020 – Achmea Bank treedt toe tot het Achmea Mortgages Investment Platform 
van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Dit platform is een separate account hypotheken 
waarmee institutionele beleggers kunnen investeren in een eigen portefeuille Nederlandse 
woninghypotheken met een door hen gewenst risicoprofiel. Deze hypotheken worden op de markt 
gebracht onder het merk Centraal Beheer. Achmea Bank N.V. en Achmea Pensioen & Leven N.V. zijn 
de eerste investeerders in dit platform. 
 
De introductie van het Achmea Mortgages Investment Platform is onderdeel van de 
krachtenbundeling binnen Achmea. De hypotheekactiviteiten van Achmea zijn sinds 1 oktober 2020 
grotendeels ondergebracht bij Syntrus Achmea. Behalve voor Centraal Beheer werkt het nieuwe 
hypotheekbedrijf ook voor de merken Attens, Woonfonds, Tellius en Syntrus Achmea Hypotheken.  
 
De hypotheekportefeuille van alle Achmea-labels samen had eind juni 2020 een omvang van circa 28 
miljard euro. Met de krachtenbundeling van haar hypotheekactiviteiten en de introductie van het 
Achmea Mortgages Investment Platform wil Achmea het marktaandeel op de hypotheekmarkt de 
komende jaren vergroten. 
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Mediarelaties     Investor Relations  
Marco Simmers     Hans Duine  
T: +31 6 53 43 87 18    T: +31 6 82 10 50 97 
E: marco.simmers@achmea.nl    E: hans.duine@achmea.nl 
          
      Rudi Kramer 
      T: +31 6 53 26 45 52 
      E: rudi.kramer@achmea.nl 
 
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. Naast thuismarkt 
Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. 
www.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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