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Nieuwsbericht

CENTRIC NEEMT PENSIOENUITVOERING VOOR VIJF BEDRIJFSTAK-
PENSIOENFONDSEN OVER VAN SYNTRUS ACHMEA 

Zeist/Gouda, 14 juli 2017 – Vijf bedrijfstakpensioenfondsen maken per 1 september 2017 
gebruik van de collectieve overgangsregeling van Achmea en Centric. Centric gaat voor 
deze fondsen – met in totaal zo’n 190.000 deelnemers – de pensioenadministratie, 
financiële administratie, bestuursondersteuning, juridische advisering en pensioen-
communicatie verzorgen. Dit pakket varieert per fonds. Circa 85 medewerkers van Syntrus 
Achmea Pensioenbeheer gaan mee over naar Centric.

Achtergronden bij de overname
De overname past in de groeistrategie van Centric. Het bedrijf wil naast de administratie voor 
verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en premiepensioeninstellingen ook direct 
pensioenfondsen gaan bedienen. Centric heeft als IT- en administratief dienstverlener veel 
kennis van de uitvoering van ingewikkelde administratieve processen, juist voor de financiële 
sector. 

Syntrus Achmea Pensioenbeheer maakte eind vorig jaar bekend zich volledig te richten op 
pensioenbeheer voor ondernemings- en beroepspensioenfondsen en het Centraal Beheer 
APF en daarom haar dienstverlening aan verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in 
twee jaar af te bouwen. De onderneming heeft sindsdien het scenario van een collectieve 
overname door Centric uitgewerkt en half april bekrachtigd met een Letter of Intent. Drie 
maanden later is de overeenkomst nu officieel beklonken.

Voor meer informatie:

Achmea Corporate Communication Centric Corporate Communication 
Marco Simmers Marlies Aanhaanen
(06) 534 387 18 (06) 505 077 11
marco.simmers@achmea.nl marlies.aanhaanen@centric.eu
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Over Achmea
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van sterke verzekeringsmerken als 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 legden in 2016 circa 20 
miljard euro aan premiegelden in ter dekking van hun zorgkosten, schades, pensioenen en 
levensverzekeringen. Achmea (15.000 medewerkers) is behalve in thuismarkt Nederland 
actief in vijf andere landen. www.achmea.nl

Over Centric
Centric onderscheidt zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners 
door diepgaande IT-kennis te koppelen aan jarenlange ervaring met branche-specifieke 
processen in de overheid, supply chain en financiële sector. Dit onderscheidend vermogen is 
terug te vinden in vier hoofdactiviteiten: Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process 
Outsourcing en Staffing Services. Centric (4.500 medewerkers) is actief in België, Duitsland, 
Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Zweden en Zwitserland. 
www.centric.eu
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