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Achmea verwacht negatief resultaat over 2016 van circa €380 miljoen  
 
Zeist, 16 februari 2017 
 
Door incidentele lasten in de tweede helft van 2016 verwacht Achmea het boekjaar 2016 af te sluiten 
met een negatief nettoresultaat van circa €380 miljoen. Een verhoging van de voorzieningen voor 
letselschades, een hoger dan verwacht gebruik van nieuwe medicijnen, een reorganisatievoorziening 
in verband met een verdere aanpassing van onze organisatie en een afboeking van goodwill van onze 
Turkse verzekeringsactiviteiten beïnvloeden het resultaat negatief. Het resultaat in de eerste helft 
van 2016 werd bovendien sterk beïnvloed door de hagelcalamiteit van juni met een impact na 
herverzekering van €152 miljoen. 
 
De verhoging van de voorzieningen voor letselschades in de tweede helft van 2016 wordt onder 
meer veroorzaakt door veranderingen in wet- en regelgeving. Deze verhoging heeft een impact op 
het resultaat van het segment Schade & Inkomen Nederland van circa €178 miljoen negatief.  
 
Nieuwe verwachtingen voor de zorgkosten voor het tekenjaar 2016 hebben in de tweede helft van 
2016 een impact van circa €100 miljoen negatief op het resultaat bij het segment Zorg Nederland. 
Vooral een hoger dan verwacht gebruik van nieuwe (dure) medicijnen leidt tot de gestegen 
ramingen. De in november 2016 gecommuniceerde nadelige effecten van de scherpe premiestelling 
voor 2017 op het resultaat 2016 worden grotendeels gecompenseerd door een vrijval van 
voorzieningen op oudere tekenjaren.  
 
Eind vorig jaar is de verwachting gecommuniceerd dat het aantal arbeidsplaatsen bij Achmea tot het 
jaar 2020 verder zal gaan afnemen. In verband met deze afname zijn reorganisatie- en 
leegstandsvoorzieningen gevormd met een impact op het resultaat van meer dan €100 miljoen.  
 
De economische ontwikkelingen in Turkije hebben geleid tot een hogere risicopremie voor onze 
verzekeringsactiviteiten in dat land. In verband hiermee hebben we de aan deze activiteiten 
gerelateerde goodwill volledig afgeboekt met een impact van €93 miljoen negatief.  
 
Voor meer informatie over het resultaat over 2016, verwijzen we naar de meer gedetailleerde 
communicatie gepland voor 14 maart a.s. vanaf 7.30 uur. 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Corporate Communication     Investor Relations 
Stefan Kloet      Steven Vink 
06 12 22 36 57       06 20 69 49 39 
stefan.kloet@achmea.nl       steven.vink@achmea.nl   

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, waaronder Centraal Beheer, Zilveren Kruis, 
Interpolis, Avéro Achmea, OZF, Inshared, De Friesland Zorgverzekeraar en FBTO. Samen vormen zij de grootste 
verzekeringsgroep van Nederland met circa 15.000 medewerkers. 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 euro aan premiegelden in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schadeverzekeringen en 
zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. De 
vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft meer dan 100 miljard aan assets under management. Via 
onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast haar thuismarkt Nederland, is Achmea ook 
internationaal actief in vijf andere landen. http://www.achmea.nl  
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