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Athora Belgium start exclusieve gesprekken met NN 
Insurance Belgium voor de overname van een 

levensverzekeringenportefeuille  
 

Brussel, 8 oktober 2021 – Athora Belgium SA/NV (Athora Belgium), filiaal in volle eigendom van 

levensverzekeringsgroep Athora Holding Ltd. (Athora), is exclusieve gesprekken gestart met 

verzekeraar NN Insurance Belgium SA/NV voor de overname van een portefeuille van individuele 

levensverzekeringen. Het gaat om een portefeuille van 200.000 polissen, goed voor € 3,3 miljard activa 

in beheer. De eventuele transactie past perfect in Athora's huidige groeistrategie die focust op 

traditionele spaar- en pensioenproducten op de Europese markt.  

De partijen verwachten de transactie tegen midden 2022 af te ronden – mits goedkeuring door de 

regelgevers – en zou de marktpositie van Athora Belgium in de Belgische levensverzekeringensector 

aanzienlijk versterken.  

Athora Belgium is een levensverzekeraar die focust op pensioen- en beleggingssparen op de Belgische 

markt. Deze transactie zou de eerste portefeuilleovername voor Athora Belgium zijn sinds de 

maatschappij in januari 2019 werd verworven door Athora Holding Ltd. De deal zou een 

schaalvergroting betekenen voor Athora Belgium, waarbij  de activa in beheer van EUR 7.3 miljard 

(eind december 2020) stijgen tot EUR 10.6 miljard.  
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Over Athora Belgium 
Athora Belgium NV is in België actief sinds 1901. De onderneming telt 220 medewerkers, bedient om 
en bij de 200.000 klanten en biedt een brede waaier levensverzekeringen aan via een netwerk van 
meer dan 500 onafhankelijke makelaars in heel België. In 2020 bedroeg het totaal van de premie-
inkomsten ongeveer € 505,§ miljoen. De activaportefeuille heeft een waarde van ongeveer € 7,4 
miljard. In november 2019 werd aangekondigd dat de schadeverzekeringsactiviteit van Athora 
Belgium verkocht zal worden aan Baloise Belgium nv. Deze verkoop werd op 31 mei 2020 afgerond. 
Meer informatie op www.athora.com/be.  
 
Over Athora Holding Ltd. 
Athora is een levens- en herverzekeringsgroep die volledig op de Europese markt focust. Wij leggen 
ons toe op de grote en aantrekkelijke traditionele spaar- en pensioenverzekeringsmarkt, met de 
ambitie om een toonaangevende leverancier van gewaarborgde levensverzekerings- en 
pensioenproducten in Europa te worden. Wij komen tegemoet aan de behoeften van individuele en 
corporate klanten die blijven vragen naar producten die een veilige return bieden, en leveren 
daarnaast innovatieve M&A- en herverzekeringsoplossingen aan andere verzekeraars die hun 
kapitaalpositie wensen te verbeteren of strategische veranderingen willen inzetten. Athora's 
belangrijkste dochterondernemingen zijn Athora Netherlands N.V. (Amstelveen, Nederland), Athora 
Belgium N.V./S.A. (Brussel, België), Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden, Duitsland), Athora 
Ireland plc (Dublin, Ierland) en Athora Life Re Ltd. (Bermuda). Athora’s overname van de Italiaanse 
levensverzekeraar Amissima Vita S.p.A. zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 voltooid 
geraken (afhankelijk van het groene licht vanwege de regelgevers). Athora Group heeft ongeveer 
2.300 mensen in dienst en telt ongeveer 2,3 miljoen polishouders met (op 30 juni 2021) € 79 miljard 
activa in beheer. 


