
 

 

 

       
 
 

 
 
Persbericht  
 

Achmea en Pensioenfonds PGB beëindigen ontwikkeling gezamenlijk 
pensioenadministratieplatform  
 
Zeist/Amstelveen, 9 september 2022 - Achmea en Pensioenfonds PGB gaan de komende weken met 
elkaar in gesprek over eigen alternatieve scenario’s voor de ontwikkeling van een 
pensioenadministratiesysteem. Een van de alternatieven is een individuele doorontwikkeling van de 
zogeheten RAP-kern. Het initiatief om gezamenlijk een platform te ontwikkelen stopt.  
 
Twee jaar geleden kondigden Achmea, PGB en IT-dienstverlener CGI een strategische samenwerking aan 
voor de ontwikkeling van een nieuw platform voor pensioenadministratie, waar ook andere 
pensioenuitvoerders op termijn gebruik van zouden kunnen maken. Om deze samenwerking vorm te 
geven, werden Achmea en PGB destijds aandeelhouder in het bedrijf InAdmin RiskCo, dat de IT-basis 
leverde met RAP (RiskCo Administratie Platform).   
 
Evaluatie 
Afgelopen jaar bleek uit een tussentijdse evaluatie dat, ondanks grote inspanningen van alle partijen, de 
realisatie van het platform vertraging opliep. Onder meer als gevolg van de complexiteit van de zich 
uitkristalliserende nieuwe pensioenregelgeving, waar een stelselwijziging aan ten grondslag ligt. PGB en 
Achmea hebben daarop samen met andere betrokken partijen bijgestuurd en acties opgezet om de 
ontwikkeling te versnellen. Desondanks, zo blijkt uit een recente analyse, gaat de ontwikkeling van het 
platform niet snel genoeg.  
 
Belang deelnemers en klanten voorop 
PGB en Achmea willen met de nieuwe pensioenwet voor de deur, geen risico nemen en kijken nu naar 
eigen alternatieven om ervoor te zorgen dat de eigen administraties op tijd in de pas lopen met de 
nieuwe regels. Het belang van de deelnemers en klanten staat voorop. Als gevolg hiervan stoppen zij 
met de ontwikkeling van het gezamenlijke platform.   
 
Bespreken impact en alternatieven 
De afgelopen periode zijn, parallel aan de initiatieven om te versnellen, verschillende alternatieven in 
kaart gebracht, waaronder een individuele doorontwikkeling van de RAP-kern. De komende weken 
bespreken beide partijen deze en maken daarin een keuze. Het doel is om de opgedane kennis en al 
ontwikkelde oplossingen zoveel mogelijk mee te nemen naar een bedrijfsspecifieke toepassing.  
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Over Achmea  
Achmea is een brede financiële dienstverlener met sterke merken als Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Achmea zorgt ervoor dat het leven van mensen door kan gaan op momenten dat het er 
echt om gaat. We zijn er al meer dan 210 jaar door en voor onze klanten én voor de samenleving. 
Samen met onze klanten, strategische partners en relaties lossen wij grote maatschappelijke 
vraagstukken op rond gezondheid, wonen en werken, mobiliteit en inkomen. Zo creëren wij duurzame 
waarde voor onze klanten, onze medewerkers, ons bedrijf én de samenleving. Vorige generaties konden 
op ons rekenen; komende generaties mogen dat ook.  
 
Klanten van Achmea legden in 2021 circa € 20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland 
marktleider in Schade & Inkomen en Zorg en groot in Pensioen & Leven. Via onder meer Centraal 
Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt pensioenoplossingen 
op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft € 175 miljard aan beheerd 
vermogen. Syntrus Achmea beheert namens 70 pensioenfondsen en andere institutionele beleggers €40 
miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, 
Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft circa 17.000 fte’s, waarvan ruim 3.000 actief zijn in het 
buitenland. www.achmea.nl 
 
Over Pensioenfonds PGB 
Pensioenfonds PGB is hét pensioenfonds voor en door sociale partners uit 16 verschillende sectoren. 
Samen met hen werken wij aan een betaalbaar en toekomstbestendig pensioen. Elke sector en elke 
werkgever is verschillend. Daarom beslissen sociale partners en werkgevers zelf hoe hun 
pensioenregeling er bij ons uitziet. 
Ongeveer 128.000 mensen bouwen via hun werkgever pensioen of pensioenkapitaal op bij 
Pensioenfonds PGB. Ruim 220.000 oud-deelnemers hebben er pensioen staan en zo’n 96.000 mensen 
ontvangen pensioen. Het fonds is in 1953 opgericht door werkgevers en werknemers uit de grafimedia. 
Via beheerste groei, flexibiliteit en innovatie zijn er inmiddels meerdere bedrijfstakken aangesloten. Met 
een vermogen van ruim € 30 miljard (eind juni 2022) behoort Pensioenfonds PGB tot de 10 grootste 
pensioenfondsen van Nederland. www.pensioenfondspgb.nl 
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