
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 15 januari, 2020 

 
a.s.r. en Van Lanschot Kempen gaan samenwerkingsovereenkomst aan 
voor beleggingsrekeningen a.s.r. bank 

 

a.s.r. bank, onderdeel van ASR Nederland N.V. (a.s.r.), en Van Lanschot Kempen kondigen een 
samenwerkingsovereenkomst aan. Deze overeenkomst biedt de ruim 15.000 klanten met een 
beleggingsrekening bij a.s.r. bank de mogelijkheid kosteloos over te stappen naar Evi van Lanschot 
(Evi). Deze samenwerking is de laatste stap voor a.s.r. in de afronding en afsluiting van haar bancaire 
activiteiten. 
  
Klanten van a.s.r. zijn op 8 januari geïnformeerd dat a.s.r. bank haar beleggingsdienstverlening zal 
beëindigen, en op 15 januari dat zij de mogelijkheid hebben om over te stappen naar Evi, het online 
beleggingsplatform van Van Lanschot Kempen. Vanaf heden hebben zij hiervoor drie maanden de tijd. a.s.r. 
en Van Lanschot Kempen verwachten de samenwerking in de eerste helft van 2020 te realiseren.  
 
De totale portefeuille beleggingsrekeningen van a.s.r. bank heeft een omvang van EUR 370 miljoen aan 
assets under management (AuM). Hoeveel vermogen er uiteindelijk overgaat naar Van Lanschot Kempen is 
afhankelijk van de keuze die klanten maken.  
 
Jos Baeten, CEO a.s.r.: ‘In Van Lanschot Kempen hebben we een geschikte partij gevonden voor de 
bediening van de klanten die nu een beleggingsrekening hebben bij a.s.r. bank. Wij hebben in een eerder 
stadium vastgesteld a.s.r. bank niet langer als een kernactiviteit te zien. Deze samenwerkingsovereenkomst 
markeert de laatste stap in het proces om onze bancaire activiteiten af te ronden.’  
 
Richard Bruens, Lid Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen: ‘We heten de klanten van a.s.r. met een 
beleggingsrekening van harte welkom bij Evi. Als online beleggingscoach met persoonlijke aandacht is Evi 
optimaal in staat om deze klanten een passende beleggingsoplossing te bieden. Online vermogensbeheer 
waarbij de klant altijd inzicht heeft in de beleggingen en beschikt over de expertise van Van Lanschot.’  
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is 
a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX 
Index. Kijk voor meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private 
Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar 
klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van 
Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. 

 
Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles 
and businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may 
also be (partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that 
was available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information 
could entail certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made 
by ASR Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR 
Nederland does not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press 
release is incorrect or incomplete. 
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