
 
 
 
Persbericht  
 

Standard & Poor’s verhoogt outlook Achmea-rating naar stabiel 
 
Zeist, 11 april 2019 – De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft vandaag 
bekendgemaakt de outlook van de rating van Achmea te verhogen naar ‘stabiel’. Het overall 
kredietoordeel (credit rating) voor de verzekeringsentiteiten blijft staan op ‘A’.  
 
S&P zegt in zijn rating report dat Achmea de afgelopen tijd stabiele en betere operationele resultaten 
heeft gerealiseerd. De toename van het operationele resultaat tot 391 miljoen euro over 2018 overtrof 
de verwachtingen van S&P. Ze voegt eraan toe te verwachten dat Achmea de komende tijd zowel de 
schuldenratio als de kapitaalspositie op een stabiel sterk niveau zal houden. 
 
De kredietbeoordelaar maakt daarom bekend de outlook te verhogen naar ‘stabiel’ voor alle entiteiten, 
met een ‘A’ rating op de verzekeringsentiteiten, een ‘A-‘ kredietoordeel op de ‘zeer strategische bedrijfs-
onderdelen’ Achmea Reinsurance Company N.V. en Achmea Bank N.V. en een ‘BBB+’ op Achmea B.V.  
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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. Achmea heeft een coöperatieve 
achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten 
van Achmea legden in 2018 circa 20 miljard euro aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het 
gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF 
een goed inkomen voor later. De vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft ruim 129 miljard 
euro aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. 
Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in vijf andere landen. Achmea heeft ruim 14.000 medewerkers 
en het hoofdkantoor staat in Zeist. www.achmea.nl  
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