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‘Van oude dag naar nieuwe dag’ 

Beste meneer, mevrouw, 

 

Pensioen gaat over mensen. Over onszelf. Over een fijn 

leven nadat we helemaal of deels gestopt zijn met 

werken. Pensioen is de start van een nieuwe 

levensfase. Van een nieuwe dag. Een dag die staat 

voor alle andere dagen nadat je bent gestopt met 

werken. Hoe die nieuwe dag er financieel uit komt te 

zien, mag geen verrassing zijn. Dat vraagt om een 

pensioen dat zelf te beïnvloeden is. 

 

Centraal Beheer APF wil een persoonlijk pensioen voor 

iedereen mogelijk maken, want een pensioen is voor 

iedereen anders. De een wil vooral ‘goed leven’, reizen 

of leuke dingen met de kleinkinderen doen. Anderen 

willen vooral goede zorg kunnen betalen en blijven 

wonen in hun eigen huis. De een durft meer risico te 

nemen dan de ander. We willen samen zoveel mogelijk 

halen uit de financiële mogelijkheden voor alle 

persoonlijke wensen. Dat is een gedeeld belang. Net als 

het hebben van goed inzicht en overzicht op pensioen 

en zelf kunnen kiezen. 

 

Bij ons staat de deelnemer centraal. Wij zijn continu in 

gesprek met onze deelnemers en toetsen elke keer 

daarbij wat beter kan. Daarnaast volgen wij nieuwe, 

vaak technologische ontwikkelingen op de voet. We 

blijven daarmee in staat om onze bestaande 

mogelijkheden aan te scherpen en we kunnen 

productverbeteringen doorvoeren die belangrijke 

voordelen opleveren voor deelnemers.  

 

 

 

Het woord algemeen in de naam zegt het al: in ons APF 

brengen we partijen samen. Pensioenfondsen en 

werkgevers met hun deelnemers. Samen kun je 

goedkoper en efficiënter werken, naar hogere 

opbrengsten streven en die met elkaar delen. Die 

solidariteit en samenwerking biedt schaalvoordelen 

waarvan alle partijen profiteren, met als einddoel een 

mooi pensioenresultaat voor iedereen.  

 

In deze brochure laten we graag zien hoe wij samen 

met u willen werken aan een persoonlijk pensioen voor 

uw deelnemers. We zijn benieuwd naar uw reactie. 

 

Bestuur Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds 
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1. Wie we zijn en wat ons beweegt 

Graag stellen we ons aan u voor. We delen met u onze kijk op de 

wereld, die ten grondslag ligt aan onze pensioenoplossing voor de 

toekomst. Ook laten we u kennismaken met onze partners in de 

uitvoering. 

 

Centraal Beheer APF is een zogenaamd 'algemeen 

pensioenfonds', een relatief nieuw type 

pensioenuitvoerder. Bijzonder aan een apf is dat het voor 

meer werkgevers tegelijkertijd het pensioen kan 

uitvoeren. Met als belangrijke pluspunten: 

schaalvoordelen en lagere kosten. 

 

In 2016 werd Centraal Beheer APF opgericht door 

Achmea en is sindsdien volledig onafhankelijk. Het 

bestuur is onafhankelijk, evenals de raad van toezicht. 

Wel is de coöperatieve oorsprong vanuit Achmea 

bepalend voor onze kijk op de samenleving en het 

pensioen in het bijzonder. 

1.1 Ons bestuur bepaalt onafhankelijk het 

beleid 

Het beleid van Centraal Beheer APF wordt bepaald door 

het onafhankelijke bestuur, uiteraard binnen de strakke 

wet- en regelgeving die voor een APF geldt. Een 

onafhankelijke raad van toezicht toetst het beleid. 

Daarnaast zijn er medezeggenschapsorganen die 

werkgevers, deelnemers en aangesloten 

pensioenfondsen invloed geven op het beleid. 

 

De leden van ons bestuur: Hans Kempen, Angela Peters en Huub Hannen 

(voorzitter). 

 

Op onze website kunt u uitgebreider met hen 

kennismaken en met de leden van de raad van toezicht. 

Verderop in deze brochure komen we terug op het 

toezicht en de vormen van medezeggenschap.  

 

https://www.centraalbeheerapf.nl/
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1.2 Wij zien een trend naar het persoonlijke 

pensioen 

Dát de pensioenwereld ingrijpend verandert, beseft u 

natuurlijk goed. U bent immers voor uw werknemers bij 

ons op zoek gegaan naar een nieuwe pensioenoplossing 

die bestand is tegen de toekomst. De vraag is echter ook: 

hóe verandert de pensioenwereld, en in welke richting?  

 

Als we kijken naar het pensioen anno nu, zien we een 

toenemende vergrijzing, aangescherpte wet- en 

regelgeving en lastig voorspelbare rentestanden en 

beursbewegingen. Dit maakt de toekomstbestendigheid 

van het pensioen een steeds grotere uitdaging. 

Tegelijkertijd zien we de arbeidsmarkt flexibiliseren en legt 

de overheid meer verantwoordelijkheden bij de burger 

neer. Dat geldt voor zorgtaken, maar ook voor het regelen 

van je eigen oudedag. De verzorgingsstaat verandert in 

een samenleving waarin we meer zelf moeten doen, zelf 

moeten organiseren. En dat ook vaak willen. 

 

Het pensioen beweegt hierin steeds meer mee. Wij zien 

een trend naar wat we 'het persoonlijke pensioen' 

noemen. Een pensioen dat de deelnemer zelf in hoge 

mate kan aansturen. De een wil vooral lekker leven, 

reizen of leuke dingen met de kleinkinderen doen. De 

ander wil vooral goede zorg kunnen betalen en blijven 

wonen in het eigen huis. De een durft meer risico te 

nemen dan de ander. Daarom willen we samen zoveel 

mogelijk halen uit de financiële mogelijkheden voor alle 

persoonlijke wensen. Dat is een gedeeld belang. Zo'n 

persoonlijk pensioen willen we voor iedereen mogelijk 

maken. 

1.3 Onze coöperatieve wortels zijn onze 

drijfveren 

Wij gaan uit van solidariteit tussen mensen op basis van 

welbegrepen eigenbelang. Bij Centraal Beheer APF 

bundelen we de krachten van werkgevers, werknemers en 

van pensioenfondsen. We delen risico’s en resultaat met 

elkaar en laten mensen, kennis en kunde elkaar maximaal 

versterken. We streven voortdurend innovatie na en 

creëren, door samen op te trekken, schaalvoordelen op 

vermogensbeheer, administratie en besturing. Alle 

voordelen komen ten goede aan de deelnemers. Dat leidt 

tot meer pensioen per ingelegde euro. We laten 

deelnemers meebeslissen en persoonlijke keuzes maken. 

Op een formele én informele manier. Want door met 

elkaar te leren en ervaringen te delen, wordt onze 

dienstverlening steeds beter. Zo werken we samen aan 

een persoonlijk pensioen. 

1.4 In de uitvoering werken we samen met 

drie stevige partners 

In de uitvoering van ons beleid werken we samen met drie 

partners: Achmea Investment Management voor het 

vermogensbeheer, Achmea Pensioenservices voor de 

administratie en Centraal Beheer voor de distributie. 

 

• Achmea Investment Management (AIM) helpt al meer 

dan zestig jaar pensioenfondsen bij het behalen van 

hun beleggingsdoelen. AIM begrijpt als geen ander de 

relatie tussen ‘vermogen’ en ‘verplichtingen’. Het totaal 

beheerd vermogen van AIM is ruim € 120 miljard. AIM 

biedt fiduciair management en vermogensbeheer. Zij 

heeft toegang tot alle oplossingen voor 

vermogensbeheer in de markt. Beide diensten zijn 

beschikbaar voor Centraal Beheer APF. 

• De afdeling Uitvoering van Achmea Pensioenservices 

verzorgt onze administratie. Hierdoor kunt u rekenen 

op een digitale, efficiënte en transparante 

dienstverlening. De mensen achter Achmea 

Pensioenservices hebben een enorme ervaring en 

ondersteunen miljoenen deelnemers van tientallen 

pensioenfondsen. Deze ervaring combineren wij met 

een nieuw online administratieplatform met ISAE type 

II-verklaringen. U kunt rekenen op kwaliteit van het 

hoogste niveau. 

 

• Centraal Beheer verzorgt onze distributie en is 

daarmee dé partner voor onze klanten. Centraal 

Beheer behoort tot de grootste verzekeraars in 

Nederland en heeft als onderdeel van Achmea een 

groot netwerk in de adviesmarkt en pensioenmarkt. 

Bovendien is Centraal Beheer een van de sterkste 

merken in de financiële dienstverlening. Volgens 

onderzoek onder 3.000 zakelijke beslissers is Centraal 

Beheer al twee jaar de best gewaardeerde zakelijke 

verzekeraar. Samen met adviseurs ontwikkelt Centraal 

Beheer nieuwe distributiemethoden en vormen van 

dienstverlening. Daar profiteert  u van mee. 

 

Naar een nieuwe dag die voor iedereen anders is 

Pensioen gaat over mensen. Over onszelf. Over een fijn 

leven, nadat we helemaal of deels gestopt zijn met 

werken. Pensioen is de start van een nieuwe levensfase. 

Van een nieuwe dag, die voor iedereen anders is. Hoe die 

nieuwe dag er financieel komt uit te zien, mag geen 

verrassing zijn. Dat vraagt om een pensioen dat je als 

deelnemer zelf kunt beïnvloeden. 
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Meer weten over wie we zijn en wat ons beweegt? Kijk 

dan op onze website of lees onze blogs op LinkedIn. 

 

 

De klant staat bij ons voorop 

Bij ons staan drie waarden centraal: denk en doe 

persoonlijk, oplossingsgericht en positief. Dit zit 

opgeslagen in ons DNA en komt in alles tot uiting. Zoals in 

de manier waarop we een klantvraag beantwoorden. Of in 

de producten die we ontwikkelen, de innovaties die we 

doen en hoe we met risico’s omgaan. De klant staat altijd 

voorop. 

Een onbezorgde nieuwe dag voor iedereen 

De veranderende pensioenwereld vraagt om andere 

oplossingen. Pensioen moet betaalbaar zijn voor 

werkgevers en werknemers. Pensioen moet een antwoord 

geven op de veranderingen van de overheid en in de 

samenleving. Werknemers willen weten waar ze aan toe 

zijn. Wij willen hiervoor de oplossingen leveren, gericht op 

de toekomst. Wij willen een onbezorgde nieuw dag 

mogelijk maken voor iedereen. 

https://www.centraalbeheerapf.nl/wie-zijn-we/centraal-beheer-apf/
https://www.linkedin.com/showcase/10031612/
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2. Wat onze aanpak anders maakt 

In Nederland zijn er diverse algemeen pensioenfondsen actief. Wij 

onderscheiden ons door onze oplossingen. Maar óók door onze 

aanpak: onze dienstverlening aan u en de deelnemer, de rol van IT 

daarin, ons slimme vermogensbeheer en de manier waarop wij de 

medezeggenschap en de overstap naar ons apf hebben geregeld. 

 

2.1 Samenvatting 

Wat zijn precies de sterke punten van onze aanpak? Om 

te beginnen de dienstverlening, met als kenmerk dat we u 

als werkgever volop ontzorgen en de deelnemer volledig 

en begrijpelijk inzicht bieden. Onze communicatie met u 

en de deelnemer profiteert maximaal van de efficiency en 

effectiviteit van de informatietechnologie. Ook 

onderscheidend is de inrichting van de 

medezeggenschap, van het vermogensbeheer en van het 

proces waarmee we u begeleiden naar de aansluiting op 

ons apf. 

We ontzorgen u als werkgever 

– we kunnen alle pensioenvormen aan, ook in 

combinatie met elkaar 

– we communiceren digitaal en via één online-omgeving 

– we zorgen voor de koppelingen met uw 

(salaris)administratie 

We stellen de deelnemer centraal  

– we geven inzicht in zijn totale oude dag, 

teruggerekend in bedragen van nu, via de online-

omgeving  

– we communiceren begrijpelijk om de werknemer te 

betrekken bij zijn pensioen  

– de werknemer zit aan het stuur van zijn pensioen  

We zetten volop in op IT 

– we profiteren maximaal van de kracht en efficiency 

van digitale technieken 

– we communiceren volledig digitaal met de deelnemer 

en zetten slimme apps in 

– dankzij robots laten we grotere aantallen werkgevers 

snel in de administratie toetreden 
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We regelen een goede inspraak voor werkgevers, 

deelnemers en gepensioneerden 

– invloed op beleid vanuit het (samengevoegd) 

belanghebbendenorgaan 

– goedkeurings- en adviesrechten vanuit 

(samengevoegd) belanghebbendenorgaan 

We richten het vermogensbeheer slim in 

– ons beleid is te streven naar zo veel mogelijk pensioen 

per euro inleglage kosten door schaal, slim fiduciair 

management en vermogensbeheer 

– uitgevoerd door een sterke partner: Achmea 

Investment Management 

We begeleiden u bij de overstap naar ons apf 

– in duidelijke en goed gestructureerde stappen 

– ondersteuning door een professioneel transitieteam bij 

grotere overgangen (250+ deelnemers) 

– wij zorgen voor een goede communicatie met uw 

deelnemers en alle andere partijen 

We ontzorgen u als werkgever 

Voor veel werkgevers is het regelen van het pensioen 

voor hun werknemers een administratieve uitdaging. 

Daarnaast speelt de zorgplicht tegenover de werknemers 

een rol, die recht hebben op een duidelijk verhaal over 

hun individuele situatie. Aan de informatievoorziening aan 

werknemers kunnen wij veel toevoegen. Ook kunnen we 

veel vragen van werknemers beantwoorden.  

 

Onze oplossing is een online-omgeving waarin u als 

werkgever 24 uur per dag in één oogopslag alle 

pensioenregelingen van uw bedrijf kunt overzien. We 

kunnen dan ook alle regelingen aan en in alle 

combinaties: van DB tot DC en nettopensioen. Hiervoor 

hebben we drie typen kringen beschikbaar: 

standaardkringen, pensioenfondskringen en eigen 

kringen. Kosten worden volledig transparant gemaakt in 

de online-omgeving voor de werkgever. Deze online-

omgeving kunnen we direct aansluiten op uw 

salarisadministratie, waardoor u wijzigingen niet meer 

dubbel hoeft in te voeren. En ook niet bang hoeft te zijn 

iets of iemand te vergeten. Ook kunnen we - uiteraard 

alleen als u dat wilt en in overleg met uw adviseur - de 

aanvullende communicatie met uw werknemers 

verzorgen. Met als resultaat: een pensioen waar u 

nauwelijks omkijken naar hebt, zodat u zich kunt 

concentreren op uw kerntaken. 

We stellen de deelnemer centraal 

In ons denken en doen staat de deelnemer centraal. De 

spil in onze communicatie met de deelnemer is de online-

omgeving Mijn Pensioen. Hier vindt hij 24 uur per dag alle 

actuele informatie die nodig is om eenvoudig inzicht te 

krijgen in zijn pensioen. Gepresenteerd op een manier die 

hij begrijpt. 

Mijn Pensioen geeft inzicht in de totale 

oudedagsvoorziening 

De gedachte achter Mijn Pensioen is de deelnemer inzicht 

te geven in zijn totale oudedagsvoorziening. Hij krijgt dus 

niet alleen informatie over pensioen dat bij ons is 

opgebouwd via de tweede pijler, maar kan zelf informatie 

toevoegen over opgebouwd vermogen via de derde en 

vierde pijler én over pensioen dat is opgebouwd bij 

eerdere werkgevers.  

We hanteren begrijpelijke taal en nettobedragen 

We bedienen ons van begrijpelijke taal en rekenen alle 

bedragen terug naar euro's van nu. Hierdoor krijgt de 

deelnemer een reëler beeld van hoeveel pensioen hij 

heeft opgebouwd en of er actie nodig is of niet. Een mooie 

bijdrage aan het pensioenbewustzijn nu en later. Uit 

onderzoek is gebleken dat deelnemers het lastig vinden 

om veel informatie tegelijkertijd te verwerken. Daarom 

bieden we de informatie op Mijn Pensioen stap-voor-stap 

aan. Deze zogenaamde geleide dialoog leidt tot beter 

begrip van de inhoud en meer helderheid over de 

keuzemogelijkheden.  

De deelnemer zit achter het stuur van zijn pensioen 

De deelnemer kan in Mijn Pensioen zelf ontdekken wat de 

financiële gevolgen zijn van keuzes en belangrijke 

gebeurtenissen in zijn leven, zoals meer of minder 

werken, wel of niet eerder stoppen met werken, kinderen, 

huwelijk, arbeidsongeschiktheid of een scheiding. Voor 

zulke ‘life events’ heeft de online-omgeving een functie die 

direct inspeelt op de specifieke behoefte van de 

deelnemer op dat moment. In Mijn Pensioen worden alle 

mogelijke deelnemerkeuzes (bijvoorbeeld extra inleg) van 

alle mogelijke pensioenregelingen centraal aangeboden. 

De gevolgen van de keuzes die een deelnemer maakt 

binnen zijn specifieke regeling, zijn direct zichtbaar en 

worden online doorgegeven en in de administratie 

doorgevoerd. Heeft de deelnemer een DC-regeling, dan 

kan hij met de unieke Beleggingsbalans op een heel 

gebruiksvriendelijke manier zijn risicobereidheid  bepalen. 

We slagen er aantoonbaar in de deelnemer te bereiken 

In onze sector leeft de terechte zorg dat deelnemers zich 

te weinig voor hun pensioen interesseren. Dat tij willen we 

keren. En daarin slagen we steeds beter. Dit blijkt onder 

meer uit de waardevolle Communicatieprijs die we kregen 

uitgereikt tijdens het PBM Pensioensymposium 2017. 

Naar het oordeel van de jury onderscheiden we ons met 
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de online-omgeving Mijn Pensioen door "het effectief 

bereiken van deelnemers", die daardoor "waarde toevoegt 

aan de pensioensector als geheel”. 

2.2 We zetten volop in op IT 

Digitale technieken en informatietechnologie zijn geen 

doel op zichzelf. Maar wel het beoogde resultaat daarvan: 

effectiviteit en efficiency. Daar willen we maximaal van 

profiteren. En daarom investeren we voortdurend vanuit 

onze collectieve kracht in innovatieve technieken. Dat 

draagt immers bij aan ons hogere doel: zo veel mogelijk 

pensioen per euro inleg.  

We lopen digitaal voorop op alle fronten 

Onze focus op digitale innovatie werpt voortdurend zijn 

vruchten af. Zo liepen we voorop bij het aanbieden van 

een koppeling tussen de online-omgeving van de 

werkgever en zijn salarisadministratie. Wat de werkgever 

veel administratieve rompslomp en kosten bespaart. Nog 

geavanceerder zijn we in de communicatie met de 

deelnemer, vooral waar het gaat om de 'human interface': 

de presentatie van informatie op een manier die hij 

intuïtief begrijpt. Het mooiste voorbeeld daarvan is de 

eerder genoemde Beleggingsbalans, die we samen met 

de Erasmus Universiteit en denktank Netspar hebben 

ontwikkeld. Met deze Beleggingsbalans kan de deelnemer 

zijn risicobereidheid vaststellen. Ogenschijnlijk bedient hij 

slechts een schuif die hem in één oogopslag de financiële 

gevolgen van zijn keuzes laat zien. Dat achter de 

Beleggingsbalans een zee aan techniek en kennis 

verstopt zit, is iets waarmee we de deelnemer niet 

lastigvallen.  

 

Tijdens het jaarcongres van Pensioen Pro 2017 dienden 

onze innovaties als voorbeeld voor de sector. In dit geval 

ging het specifiek over enkele toonaangevende 

oplossingen in onze administratie, zoals de inzet van 

robots voor het snel laten toetreden van grotere aantallen 

werkgevers.  

 

 

2.3 We regelen een goede inspraak, maar 

verplichten niets 

De governance in ons apf is efficiënt geregeld. Naast het 

bestuur dat het beleid bepaalt en de raad van toezicht die 

daarop toeziet, zijn werkgevers en deelnemers verzekerd 

van een goed georganiseerde medezeggenschap en 

belangenbehartiging. Daar kunt u net zo intensief aan 

deelnemen als u zelf wilt.  

Invloed op het beleid vanuit het belanghebbendenorgaan 

(BO) 

De kringen in ons apf hebben geen eigen bestuur, maar 

behouden wel invloed op het beleid. Ze hebben namelijk 

op belangrijke punten goedkeurings- en adviesrechten. 

Hiervoor laten ze zich vertegenwoordigen door 

belanghebbendenorganen (BO's). Daarvan kiezen ze de 

leden uit hun midden. In de regel komt een BO, die vier tot 

veertien leden telt, vier keer per jaar bijeen. 

Wat houdt de goedkeurings- en adviesrechten in?  

De BO’s hebben een goedkeuringsrecht over diverse 

voorgenomen besluiten van het bestuur van het apf. 

Onder dit goedkeuringsrecht vallen onder andere de 

premievaststelling en het beleggingsbeleid. In artikel 19 

van de statuten kunt u lezen welke andere zaken onder 

de goedkeuringsrechten vallen. Daarnaast hebben BO’s 

een adviesrecht om desgevraagd of uit eigen beweging te 

adviseren. BO’s mogen in ieder geval hun advies geven 

over wijzigingen van de reglementen en de 

verslaglegging. Artikel 20 van de statuten specificeert 

welke andere onderwerpen onder het adviesrecht vallen.  

Hoe houden we de medezeggenschap beheersbaar?  

Inderdaad, we zijn flink aan het groeien. Er komen steeds 

meer werkgevers bij. Anticiperend daarop hebben we al 

eerder het 'kringoverstijgende medezeggenschapsorgaan' 

ingesteld, kortweg KOM. In dit KOM hebben de voorzitters 

van de BO's zitting. Zij oefenen binnen het KOM hun 

taken en bevoegdheden uit over zaken die de belangen 

van afzonderlijke kringen overstijgen, zoals de benoeming 

van bestuurders of leden van de raad van toezicht. De 

BO's kunnen hun medezeggenschap dan richten op 

zaken die specifiek voor hun kring van belang zijn, zoals 

de inhoud van de regeling, de risicohouding en het 

toeslag- en premiebeleid.  

 

MijnPensioen wint PBM Communicatieprijs 2017 

MijnPensioen is de naam van de online-omgeving 

waarmee we communiceren met de deelnemers. Tijdens 

het PBM Pensioensymposium 2017 ontvingen we de 

waardevolle PBM Communicatieprijs, omdat MijnPensioen 

erin slaagt de deelnemers beter te bereiken. De jury 

oordeelde dat onze online-omgeving "waarde toevoegt 

aan de pensioensector" als geheel. Een korte impressie 

van de uitreiking kunt u vinden op Vimeo. Ook kunt u onze 

inzending bekijken op onze website. 

https://www.centraalbeheerapf.nl/wie-zijn-we/corporate-informatie/
https://vimeo.com/218442783


 

  

 

Centraal Beheer APF       10 

  

 

 

 

2.4 We richten het vermogensbeheer slim in 

Onze ambitie is helder: een zo hoog mogelijk pensioen 

voor iedereen. De hoogte van het pensioen hangt voor 

een groot deel af van het resultaat op beleggingen. Dit 

vraagt dus om een slimme inrichting van het 

vermogensbeheer. 

Wij streven naar een stabiel en waardevast pensioen  

Een hoog pensioen is niet ons enige doel. Wij streven ook 

naar een stabiel en waardevast pensioen. Dat doen we 

door doelgericht en slim te beleggen. En goed te kijken 

naar het risico, het rendement en de kosten. Maar ook 

naar trends en inefficiënties. 

Iedere kring heeft een eigen beleggingsportefeuille 

De inrichting van ons vermogensbeheer is een belangrijk 

onderscheidend kenmerk. Onze beleggingsportefeuilles 

bestaan uit vier risicomodules. Deze risicomodules 

bestaan op dit moment uit twaalf beleggingsfondsen. De 

fondsen hebben wij met zorg uitgekozen. Zo kunnen wij 

voor iedere kring een eigen beleggingsportefeuille 

samenstellen uit de vier risicomodules. Met ieder een 

eigen risico- en rendementsprofiel. 

Elk van de vier risicomodules heeft een eigen doelstelling 

Met de risicomodules bepalen we het risico- en 

rendementsprofiel van een portefeuille. En hoe gevoelig 

deze is voor de rente. Onze ambitie daarbij is 

bovengemiddelde resultaten behalen. Ook als het 

economisch wat tegenzit. Iedere risicomodule heeft een 

eigen doelstelling.  

• Rentemodule: deze module richt zich op het 

beheersen van het risico van de nominale rente. Het 

gaat om beleggingen waarvan het rendement 

afhankelijk is van het renterisico, bijvoorbeeld 

obligaties waarbij het kredietrisico beperkt is. De 

looptijd van de belegging is de dominante factor. 

• Matchingmodule: deze module stuurt samen met de 

rentemodule het renterisico binnen de verschillende 

kringen. 

• Rendementsmodule: deze module bestaat uit zakelijke 

waarden die op de lange termijn tot goede 

mogelijkheden voor indexatie moeten leiden. 

• Inflatiemodule: deze module bestaat uit 

beleggingscategorieën die sterk samenhangen met de 

inflatieontwikkelingen. Deze module zorgt daarmee 

voor een goed pensioen in reële termen. 

We maken drie afwegingen bij slim beleggen 

Wat daarnaast bijdraagt aan het doel om alles te halen uit 

elke ingelegde euro, is wat onze experts noemen: slim 

beleggen. Dit houdt in dat we per beleggingsfonds 

voortdurend drie afwegingen maken. De eerste is de 

keuze tussen passief of actief beheer. Hierbij is de 

efficiëntie van de markt voor de beleggingscategorie van 

belang en moeten minimaal de kosten van actief beheer 

worden terugverdiend. De tweede slimme afweging is de 

keus tussen intern of extern vermogensbeheer. De derde 

afweging is de inzet van enkel- of meervoudig 

vermogensbeheer (single- of multi-management). Dit 

heeft te maken met de mogelijkheid om risico’s nog meer 

te beperken door de inzet van een verscheidenheid aan 

beheerstijlen binnen een beleggingscategorie. AIM maakt 

hier gebruik van indien er verschillende 

vermogensbeheerders zijn met aantoonbaar 

onderscheidende stijlen die naar verwachting waarde 

zullen toevoegen. 

We kiezen voor fiduciair vermogensbeheer 

Een onmisbaar aspect van slim beleggen is het fiduciaire 

vermogensbeheer. Dit betekent dat we voor het realiseren 

van rendement niet puur afhankelijk zijn van de eigen 

beleggingsfondsen. Hiermee onderscheiden we ons sterk. 

We hebben aan AIM uitdrukkelijk een fiduciair mandaat 

verstrekt. Dit betekent dat AIM altijd kijkt naar de beste 

oplossingen, ook bij andere vermogensbeheerders. Op dit 

moment werkt AIM samen met tien 

vermogensbeheerders. Zo halen we samen zoveel 

mogelijk pensioen uit iedere euro inleg.  

Doorbeleggen en Automatisch Sturen (bij DC-regelingen)  

Heel onderscheidend voor ons en ook heel bepalend voor 

het pensioenresultaat van de deelnemers zijn de 

instrumenten Doorbeleggen en Automatisch Sturen, die 

we bij DC-regelingen aanbieden. Het zijn cruciale en 

innovatieve onderdelen van onze DC-oplossingen, die 

dan ook in het volgende hoofdstuk ruimschoots aan de 

orde komen. 
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We werken samen met een zeer solide en ervaren partner 

Het bestuur van Centraal Beheer APF bepaalt de 

inrichting van het vermogensbeheer en het beleid van de 

beleggingen. Maar de uitvoering ervan hebben we in 

handen gegeven van een uitermate solide en ervaren 

partner: Achmea Investment Management (AIM). Al meer 

dan zestig jaar helpt AIM Nederlandse pensioenfondsen 

om hun beleggingsdoelstellingen te halen. AIM begrijpt de 

relatie tussen ‘vermogen’ en ‘verplichtingen’ daarom 

perfect. AIM beheert in totaal meer dan € 120 miljard voor 

ruim 35 klanten en is daarmee een van de grootste 

Nederlandse vermogensbeheerders. 

 

Wij kiezen voor AIM omdat deze partner in staat is 

integraal vermogensbeheer te leveren. Hierdoor kunnen 

we samenwerken met één beheerder van de portefeuille, 

ook als we externe fondsen gebruiken. Daarnaast tellen 

de grote schaalvoordelen mee die de omvang van AIM 

oplevert, naast de open manier van werken en de brede 

maatschappelijke blik. Met AIM delen we verder een 

coöperatieve achtergrond, wat bij risicobeheersing 

belangrijk is. Daarnaast zorgt de vernieuwende service 

van AIM voor een soepele overgang voor de werkgever. 

En last but not least telt natuurlijk de uitstekende track-

record mee. 

2.5 We begeleiden elke werkgever bij de 

overstap naar ons apf 

Hoe gaat dat in z'n werk, zo'n overstap met uw 

pensioenregeling naar ons apf? Wat komt erbij kijken? Als 

werkgever wilt u dat vooraf weten. Daarom beschrijven we 

dit proces voor u in duidelijke stappen. En in de praktijk 

begeleiden we u in alle fasen. We zorgen ervoor dat u zo 

min mogelijk omkijken naar de overstap hebt. Ongeacht 

het aantal werknemers dat uw organisatie telt. Of welke 

pensioenregelingen ze nu hebben.  

Vijf duidelijke en goed gestructureerde fasen 

De complexiteit van de overstap is voor een groot deel 

afhankelijk van de omvang van overstappende 

organisatie. Hoe groter de organisatie, hoe meer interne 

en externe partijen erbij betrokken zijn. Vanaf 250 

deelnemers zetten we daarom een team van 

transitieprofessionals in met één aanspreekpunt voor de 

werkgever. In veel gevallen is dat echter niet nodig. Het 

proces hebben we daartoe in vijf duidelijke fasen 

gestructureerd.  

 

• Fase 1: Inhoudelijke afronding. Hierin stemmen we 

met u de details af van zowel de regeling als de 

uitvoering. 

• Fase 2: Juridische vastlegging. Bent u akkoord? Dan 

leggen we de regeling juridisch vast. Bij 

standaardregelingen leveren wij het 

pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst 

uiterlijk twee weken na het definitief akkoord. 

• Fase 3: Administratieve afwikkeling. Vervolgens 

regelen we de gehele administratie van de 

pensioenregeling. Dat vraagt ongeveer 4 tot 8 weken. 

Daarna activeren we ook de online-omgevingen. 

• Fase 4: Collectieve waardeoverdracht. Tot slot vindt in 

de regel de collectieve waardeoverdracht plaats. 

Hierbij werken we nauw samen met de experts van 

AIM, die nauwkeurig kunnen vaststellen hoe en 

wanneer wij uw vermogen het best kunnen overzetten. 

Ook kunnen zij bepalen hoe u bepaalde kosten kunt 

besparen. 

• Fase 5: Evaluatie van de implementatie. Tijdens de 

implementatie evalueren we regelmatig met elkaar. 

Hoe gaat het? Worden de tussentijdse doelstellingen 

gehaald? We sluiten af met een eindevaluatie. 

 

Meer weten over de overstap naar ons apf? Lees dan 

onze whitepaper 'Een Transparante Transitie', die u kunt 

downloaden van onze website. 

 

https://www.centraalbeheerapf.nl/hoe-werkt-het/transitiepensioenfondsen/
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3. Onze oplossingen 

In Centraal Beheer APF bundelen werkgevers , werknemers en 

pensioenfondsen met ons hun krachten in 'collectiviteitskringen'. 

Vanuit deze kringen bieden we onze oplossingen aan. De oplossing 

die u kiest en de vorm waarin u wilt samenwerken, bepalen welke 

kring voor u het meest geschikt is. 

 

3.1 Samenvatting 

Zowel kleine als grote werkgevers bieden we een 

toekomstbestendige pensioenoplossing aan. Ongeacht 

uw huidige of gewenste soort pensioenregeling. Hiervoor 

bieden we drie typen kringen aan, ofwel drie vormen van 

krachtenbundeling. Om uw keuze te vergemakkelijken, 

hebben we een interactieve tool ontwikkeld: de 

Keuzehulp voor Kringen.  

Drie typen kringen: drie vormen van krachtenbundeling 

U hebt bij ons de keus uit drie typen kringen: de 

standaardkringen, de pensioenfondsenkringen en de 

eigen kringen. In een standaardkring kunt u uw DC- of 

DB-regelingen (premie- of uitkeringsovereenkomsten) 

onderbrengen in een collectiviteit met andere werkgevers. 

In de pensioenfondsenkringen kunt u samenwerken met 

pensioenfondsen en andere werkgevers die zijn 

aangesloten bij een pensioenfonds. En de eigen kring is 

er voor grote werkgevers en pensioenfondsen met 

specifieke wensen.  

1) Standaardkringen 

Op dit moment bieden we onderdak aan vier 

standaardkringen: één voor DC-regelingen en drie voor 

DB-regelingen. In elke kring is de focus anders. Ook de 

uitgangspunten zijn in elke kring anders en gebaseerd op 

de risicobereidheid van u en uw deelnemers, de 

indexatiemogelijkheden en de premie. Ook is (hierdoor) 

de dekkingsgraad in elke kring anders. 

 

• Standaard-DB-kringen voor 

uitkeringsovereenkomsten 

Onze drie DB-kringen zijn ingericht op 

uitkeringsovereenkomsten, maar hebben elk een andere 

focus, namelijk: de premie, stabiliteit of koopkracht. Aan u 

en uw werknemers de keus. 

 

• Standaard-DC-kring voor premieovereenkomsten 

We zijn erg overtuigd van de DC-regeling die wij als 

Centraal Beheer APF mogelijk maken en als dé oplossing 

voor de toekomst zien. Vanaf 1 januari 2018 gaan we hier 

standaard uit van doorbeleggen na de pensioendatum,  
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gericht op een hoger pensioenresultaat. Daarnaast zorgt 

Automatisch Sturen, een vorm van beleggen, ervoor dat 

het pensioen meebeweegt met de persoonlijke situatie 

van de deelnemer.  

2) Pensioenfondsenkring  

De pensioenfondsenkring is er zowel voor gelijkgestemde 

pensioenfondsen als voor werkgevers die zijn 

aangesloten bij een pensioenfonds. In deze kring stellen 

we samen met u de parameters op maat vast, maar 

blijven de schaalvoordelen van Centraal Beheer APF 

behouden. 

3) Eigen kring 

Sommige (grote) pensioenfondsen of werkgevers hebben 

de wens om hun huidige activiteiten onveranderd voort te 

zetten, maar wel onder de paraplu van een sterk 

collectief. Hiervoor kunt bij ons uw eigen kring inrichten. In 

een eigen kring is ook de hybride CDC-regeling mogelijk, 

ook wel bekend als 'collectief beschikbare-

premieregeling'. 

 

3.2 In drie typen kringen kunt u de krachten 

met ons bundelen 

Bij ons vindt u altijd de pensioenoplossing die past bij uw 

vraag. Of u nu veel of weinig mensen in dienst hebt. En 

ook ongeacht het soort pensioentoezegging: DC, DB of 

mengvormen en combinaties daarvan. 

 

Voor al deze behoeften stellen we drie typen 

collectiviteitskringen beschikbaar, waarmee u drie keuzes 

hebt uit de mate en vorm van krachtenbundeling met ons, 

met andere werkgevers en met pensioenfondsen. Dit zijn 

1) de standaardkringen, 2) de pensioenfondsenkringen en 

3) de eigen kringen. 

1) De standaardkringen 

Hierin bundelt u de krachten met andere werkgevers en 

met ons, om uw pensioenregeling toekomstbestendig te 

maken. Uw pensioenregeling en dekkingen brengen we 

dan onder in een of meer van onze standaardkringen voor 

DC- en DB-regelingen.  

2) De pensioenfondsenkringen 

Gelijkgestemde pensioenfondsen, maar ook werkgevers 

die zijn aangesloten bij een pensioenfonds, kunnen hierin 

samenwerken en terugvallen op de kracht van onze 

bedrijfsvoering. Stemt uw behoefte aan ‘parameters op 

maat’ overeen met die van de andere deelnemers in de 

kring, maar wilt u wel van schaalvoordeel profiteren? Dan 

past deze kring past bij u. 

3) De eigen kringen 

De eigen kringen zijn er speciaal voor grote organisaties. 

Als vuistregel geldt minimaal €100 miljoen eigen 

vermogen of drieduizend actieve deelnemers. In een 

eigen kring kunt u het beleid in hoge mate zelf bepalen en 

behoudt u uw identiteit. Wel profiteert u natuurlijk van de 

kracht van onze bedrijfsvoering en ons vermogensbeheer. 

In een eigen kring zijn ook CDC-regelingen mogelijk. 

 

3.3 Standaardkringen voor DB- of DC-

regelingen 

We hebben vier standaardkringen: drie voor DB-

regelingen (uitkeringsovereenkomsten) en één voor DC-

regelingen (premieovereenkomsten). In een of meer van 

deze kringen kunt u uw regelingen onderbrengen in een 

collectiviteit met andere werkgevers. In een 

standaardkring bepaalt ons bestuur het beleid; hier hebt u 

geen omkijken naar. Maar uiteraard behoudt u de 

mogelijkheid van inspraak. 

Onze standaardkringen voor DB-regelingen 

In werking en dynamiek lijken onze standaard-DB-kringen 

op een pensioenfonds, wat ze in feite ook zijn. Een 

belangrijk verschil is dat u in deze ‘open kringen’ naar 

wens kunt in- en uitstappen en bovendien uw eigen 

regeling kunt vaststellen. Toch liggen de uitgangspunten 

van onze DB-kringen dicht bij de waarden die u van 

oudsher kent van pensioenfondsen: het delen van risico’s 

en solidariteit, waaraan we schaalvoordelen toevoegen. 

Deze coöperatieve benadering maken we nu toegankelijk 

voor iedereen. Hiervoor stellen we drie standaard-DB-

kringen beschikbaar: DB-kring Premie, DB-kring Stabiliteit 

en DB-kring Koopkracht. Wat zijn de verschillen in focus? 

 

1) DB-kring Premie 

In de DB-kring Premie ligt de focus op een relatief lage 

premie. Deze premie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld, 

waarop de kring via zijn belanghebbendenorgaan 

goedkeuringsrecht heeft. Binnen het budget dat 

werkgevers en pensioenfondsen stellen, realiseren we de 

best mogelijk uitkomst voor de werknemers. En dat 

betekent dat er wat meer beleggingsrisico wordt 

genomen. Door de lagere instapdekkingsgraad en een 

hoger risicoprofiel (hetzelfde als in de DB-kring 

Koopkracht) kent deze kring ook een hogere kans op 

korten. Toch is er ook een reële kans op indexatie als de 

resultaten goed blijken te zijn. Door de maximale 

bandbreedte in de premiedekkingsgraad wordt positieve 

of negatieve solidariteit tussen premiebetalers en 

slapers/gepensioneerden nadrukkelijk beperkt. 
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2) DB-kring Stabiliteit 

In de DB-kring Stabiliteit ligt de focus op stabiliteit. 

Daarmee komen we tegemoet aan werkgevers die een 

hogere mate van zekerheid willen in de premiestelling en 

de ontwikkeling van de dekkingsgraad. De premie is 

gebaseerd op de 'Verwacht Rendement'-methodiek. Bij de 

start van de kring op 1 januari 2017 werd de premie voor 

vijf jaar vastgelegd en kunnen we met een lagere 

risicohouding toch een belangrijke mate van 

koopkrachtbehoud realiseren. Een hoge mate van 

stabiliteit in de dekkingsgraad bereiken we door een 

'medium risk'-beleggingsbeleid in combinatie met een 

hoge mate van renteafdekking. We willen daarmee de 

kans op korten zo veel mogelijk beperken.  

  

3) DB-kring Koopkracht 

In de DB-kring Koopkracht ligt de focus op het behoud 

van koopkracht voor de werknemers. Daarmee komen we 

tegemoet aan werkgevers die het pensioen van hun 

werknemers willen laten meegroeien met de inflatie, nu en 

in de toekomst. De premie is gebaseerd op de 

rentetermijnstructuur van DNB en wordt daarom ieder jaar 

opnieuw vastgesteld. Het beleggingsbeleid is 'high risk'. 

 

Onze standaardkring voor DC-regelingen 

We zijn een van de weinige algemeen pensioenfondsen 

die een DC-oplossing aanbieden, dus voor 

premieovereenkomsten. Dat doen we, omdat we er voor 

iedereen willen zijn; ook voor deelnemers met een DC-

regeling. Bovendien willen we zo tegemoetkomen aan de 

groeiende groep mensen die eigen keuzes willen maken 

en verantwoord iets meer risico durven nemen, gericht op 

een beter pensioenresultaat. Natuurlijk profiteren u en 

werknemers in deze kring van dezelfde schaalvoordelen 

als in de andere kringen, dus onder meer op beheerd 

vermogen, IT, administratie en governance. Als werkgever 

kunt u door dit schaalvoordeel rekenen op een scherpe 

prijs en op lage risicopremies. 

 

Onze DC-oplossing onderscheidt zich sterk, met name 

door onze innovaties Default Doorbeleggen en 

Automatisch Sturen. Bij Default Doorbeleggen staat het 

pensioenvermogen ook na de pensioendatum niet stil, 

maar blijft het zich ontwikkelen. Door Automatisch Sturen 

blijven de risicohouding en beleggingen passen bij een 

deelnemer, hoe zijn leven of hoe de markt ook verandert. 

Juist de combinatie van Automatisch Sturen en 

Doorbeleggen zorgt voor een maximaal gunstig effect op 

het pensioenresultaat. 

Doorbeleggen: zet het kapitaal van de deelnemer niet stil 

maar laat het doorwerken 

We zijn de eerste pensioenuitvoerder van DC-regelingen 

die doorbeleggen na de pensioendatum als 

standaardkeuze aanbiedt. Dat doen we, omdat we ervan 

overtuigd zijn dat doorbeleggen voor de deelnemer de 

beste keus is; het levert naar verwachting 5 tot 15% meer 

pensioen op. Door doorbeleggen standaard aan te 

bieden, loopt geen van de deelnemers de kans op een 

hoger pensioen mis; ook niet degenen die niet kiezen. 

Wel betekent doorbeleggen dat de uitkeringen niet vast 

zijn; ze zijn immers afhankelijk van de resultaten van 

onder andere de beleggingen. We passen echter 

geavanceerde en beproefde technieken toe om zoveel 

mogelijk te voorkomen dat de deelnemer in de 

uitkeringsfase te maken krijgt met grote schommelingen in 

zijn inkomen. Wie als deelnemer geen variabele 

uitkeringen wil, kan op de pensioendatum kiezen voor de 

aankoop van een vaste uitkering bij een verzekeraar. 

 

Meer informatie vindt u in onze whitepaper 'Doorbeleggen 

na de Pensioendatum', die u kunt downloaden vanaf onze 

website.  

Door Automatisch Sturen beweegt het pensioen mee, 

zonder moeilijke keuzes 

Onze DC-aanpak sluit nauw aan bij de vernieuwende 

pensioeninzichten in de markt, waarover onder meer 

Nobelprijswinnaar Robert C. Merton heeft gepubliceerd. 

De kern ervan is dat de 'oude' pensioenwereld alleen 

gericht is op het te bereiken kapitaal, terwijl het juist zou 

moeten gaan om het te verwachten inkomen. Dit te 

bereiken kapitaal wordt vervolgens gerealiseerd via een 

lifecycle die is ontworpen voor het collectief. Het houdt 

dus geen rekening met de deelnemer als individu. Tel 

daarbij op dat een deelnemer niet proactief bezig is met 

zijn pensioen, en het is duidelijk dat het tijd is voor een 

nieuwe aanpak. Het is tijd voor een pensioenregeling die 

wel meebeweegt met de deelnemer. 

 

De 'nieuwe' pensioenwereld vraagt van de 

pensioenuitvoerder een andere invulling van de 

pensioenregeling, waarin het te verwachten 

pensioeninkomen centraal komt te staan. Daarbij moet de 

Meer weten over onze DB kringen? 

Wilt u uitgebreide informatie over onze DB-kringen? 

Download dan de brochure 'Werking van DB-kringen in 

Centraal Beheer APF' vanaf onze website. 

https://www.centraalbeheerapf.nl/dc/
https://www.centraalbeheerapf.nl/pensioenoplossingen/standaardkringen/
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deelnemer helder inzicht krijgen in de risico’s die hij loopt 

bij de opbouw van dit te verwachten pensioen, in termen 

van kansen op een hogere of lagere uitkering dan 

verwacht. In het pad naar het te verwachten pensioen 

moet worden bijgestuurd als persoonlijke of externe 

omstandigheden daarom vragen. 

 

Hiervoor hebben we de beleggingsvorm Automatisch 

Sturen ontwikkeld. De deelnemer staat daarin volledig 

centraal. Een van de uitgangspunten is zijn zelf gekozen 

risicoaversie in termen van kansen versus verwachte 

opbrengst. We sturen daar maandelijks via de optimale 

beleggingsmix op. Afhankelijk van de persoonlijke of 

economische omstandigheden passen we de 

beleggingsmix zo nodig aan om dezelfde kans/opbrengst-

verhouding zoveel mogelijk te behouden. Traditionele 

vormen van pensioenbeleggen gaan voorbij aan deze 

dynamiek en passen zich vaak tot aan de pensionering 

niet aan. In zijn online-omgeving Mijn Pensioen kan de 

deelnemer tussentijds op een heel gebruiksvriendelijke 

manier zijn risicoaversie doorgeven. Maar ook als hij niets 

doet, werkt Automatisch Sturen in zijn voordeel. Wij 

blijven immers telkens sturen op zijn persoonlijke 

omstandigheden.  

 

Deze vernieuwende beleggingsaanpak, die beter aansluit 

bij de risicobereidheid van de deelnemer, combineren we 

met een begrijpelijke communicatie tot het best passende 

pensioenresultaat, zonder ingewikkelde keuzes van de 

deelnemer te vragen. 

 

Meer informatie vindt u onze whitepaper 'Automatisch 

Sturen', die u kunt downloaden vanaf onze website. 

3.4 De pensioenfondskringen 

In onze pensioenfondsenkringen bundelen we de 

krachten van gelijkgestemde pensioenfondsen. Dit 

gebeurt, in tegenstelling tot de standaardkringen, zonder 

dat wij vooraf het profiel van deze kring bepalen. De 

financiële parameters ervan stemmen we namelijk af op 

de specifieke behoeften van de deelnemende fondsen. 

Een pensioenfondsenkring is dus een maatoplossing die 

kan meebewegen met veranderende behoeften. De 

fondsen in een pensioenfondsenkring bepalen samen het 

toetredingsbeleid. Tegelijkertijd blijft u profiteren van de 

schaalvoordelen en de kracht van onze bedrijfsvoering en 

ons vermogensbeheer.  

 

Het profiel van een pensioenfondsenkring laten we 

bepalen door vijf parameters: het beleggingsbeleid (de 

risicohouding daarbinnen), de dekkingsgraad, de 

premiestelling, het premiestuur en de kwalificatieregeling 

accountants (CDC). Als pensioenfonds kiest u een 

waarde voor iedere relevante parameter die uw 

gelijkgestemdheid uitdrukt. Om deze keuze te maken 

hebben we een eenvoudig schuifsysteem ontwikkeld. 

 

Is er een pensioenfondsenkring die aan uw profiel 

voldoet? Dan kunt u uw regeling daarin onderbrengen. De 

clustering is optimaal als de dekkingsgraden van de 

fondsen in een kring in een bandbreedte van 5% vallen. 

Normaal is bijstorten door de werkgever nodig om het 

verschil in dekkingsgraden te overbruggen. Door 

pensioenfondsen met dezelfde dekkingsgraad samen te 

brengen, is bijstorten niet meer nodig.  

3.5 De eigen kringen 

Als u veel vrijheid wilt, het beleid in de kring zelf wilt 

bepalen en uw identiteit wilt behouden, dan is de eigen 

kring de beste optie. We bieden de eigen kring speciaal 

aan voor de grotere werkgevers of pensioenfondsen, die 

hun bestaande pensioenactiviteiten onveranderd willen 

voortzetten onder dezelfde identiteit. Maar wel onder de 

paraplu van een sterk collectief. 

 

Een eigen kring heeft een eigen belanghebbendenorgaan 

(BO) en een maximale invloed op de eigen inrichting. Uw 

bestaande beleid kunt u dan ook (nagenoeg) ongewijzigd 

voortzetten, als u dat wilt. Keerzijde van deze maximale 

beslissingsbevoegdheid is dat er gekwalificeerde leden 

voor het BO beschikbaar moeten zijn. Deze leden kunt u 

als werkgever aandragen, bijvoorbeeld een ex-

fondsbestuurder. Maar ook wij kunnen u professionele 

leden voor uw BO leveren, zodat uw governance voor nu 

en in de toekomst geborgd is.  

 

Andere kenmerken van de eigen kring zijn onder meer: 

eventueel behoud van eigen grondslagen, behoud van 

eigen dekkingsgraad (geen verrekening bij overgang), 

lage kosten voor uitvoering en vermogensbeheer door 

schaalgrootte en administratief gemak dankzij online 

administratie voor alle regelingen. 

CDC in de eigen kring 

In de eigen kring kunt u de hybride CDC-regeling 

aanbieden, ook wel bekend als 'collectief beschikbare-

premieregeling'. CDC staat voor Collective Defined 

Contribution. Dit werkt eigenlijk als een 'gewone' 

uitkeringsregeling, maar begrenst het risico op extra 

financiering voor de werkgever. 

 

 

 

https://www.centraalbeheerapf.nl/dc/dc-voordelen/
https://www.centraalbeheerapf.nl/pensioenoplossingen/pensioenfondsenkring/
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4. Tot slot

We willen samenwerken aan het persoonlijke pensioen 

en dus in gesprek blijven met de markt. Met 'de markt' 

bedoelen we in de eerste plaats u, uw adviseur en 

pensioenfondsen. Via symposia, fora en allerlei andere 

kanalen, zowel formeel als informeel, willen we het 

gesprek gaande houden over het pensioen van de 

toekomst. Dit heeft in het recente verleden sterk 

bijgedragen aan onder meer de innovaties rondom 

deelnemercommunicatie en in onze DC-oplossingen.  

 

In dit gesprek blijft - naast de online-omgeving voor u als 

werkgever - onze openbare website een centrale rol 

spelen. Hier houden we alle ontwikkelingen overzichtelijk 

voor u bij. Hebt u vragen, dan vindt u daar in de regel een 

actueel antwoord. Ook kunt u op onze website uw 

opmerkingen kwijt. Voor werkgevers hebben we een 

speciale sectie: centraalbeheerapf.nl/werkgever. 

Contact 

Bent u geïnteresseerd in de pensioenoplossingen van het 

Centraal Beheer APF, neemt u dan contact met ons op. 

www.centraalbeheerapf.nl/werkgever 

KvK nummer 64346544 

 

 

DISCLAIMER 

Deze brochure ontvangt u samen met ons voorstel tot het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst voor de 

onderbrenging van de pensioenovereenkomst(en) tussen werkgever en werknemers (hierna: pensioenvoorstel). Deze 

brochure maakt echter geen deel uit van het pensioenvoorstel. Het pensioenvoorstel bevat onze formele aanbieding aan 

u, toegesneden op uw wensen en behoeften. Daarentegen bevat deze brochure algemene informatie, bij wijze van 

toelichting op ons formele aanbod. Aan de tekst in deze brochure kunt u dus geen specifieke rechten ontlenen. 

 

 In deze brochure verwijzen wij naar de werkgever en werknemer in de mannelijke vorm met 'hij', 'hem' en 'zijn. Dat doen 

we uitsluitend omwille van het leesgemak. Vanzelfsprekend staan wij achter het principe van gelijkheid van álle mensen 

in de samenleving. 

https://www.centraalbeheerapf.nl/werkgever/
http://www.centraalbeheerapf.nl/
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