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AZL en NN IP bundelen krachten in
De Nationale Algemeen Pensioenfonds
3 december 2015

AZL en NN Investment Partners (NN IP), beide onderdeel van NN
Group, bundelen hun kennis en ervaring in De Nationale Algemeen
Pensioenfonds. Hiermee spelen zij in op de veranderingen in het
Nederlandse pensioenlandschap en verbreden zij hun aanbod van
pensioenoplossingen voor fondsen en bedrijven.
De pensioenmarkt kijkt al een tijd uit naar de komst van het Algemeen Pensioenfond (APF). Het APF is een nieuwe
pensioenoplossing voor fondsen en bedrijven in de zogenoemde tweede pijler van de pensioenmarkt. Binnen een
APF kunnen verschillende werkgevers samenwerken en profiteren van schaalvoordelen en is een financieel
gescheiden uitvoering van meerdere pensioenregelingen mogelijk.
Zodra de wetgeving omtrent de APF rond is ‐ naar verwachting begin 2016 ‐ en De Nederlandsche Bank de vereiste
vergunning heeft verleend, gaat De Nationale APF van start. Deze zal geleid worden door een bestuur van
onafhankelijke professionals. AZL zal voor De Nationale APF de administratie, actuariële diensten, bestuurs‐ en
communicatieadvies en –uitvoering verzorgen. NN IP wordt de fiduciair vermogensbeheerder van De Nationale
APF.
Philip Jan Looijen, Managing Director Integrated Client Solutions bij NN Investment Partners: ´Pensioenfondsen
worden in toenemende mate geconfronteerd met zwaardere eisen aan deskundigheid, hogere kosten en een
complexere beleggingsomgeving. Wij zien het Algemeen Pensioenfonds als een verrijking van het Nederlandse
pensioenlandschap. Het biedt bedrijven en pensioenfondsen een toekomstvast perspectief voor hun
pensioenregeling, met schaalvoordeel, professioneel bestuur en uiteindelijk een goed pensioen voor de
deelnemers.’
De Nationale APF begint met vier collectiviteitskringen. Iedere kring heeft een eigen dekkingsgraad. Daarnaast
kunnen werkgevers verschillende kenmerken van hun pensioenregeling selecteren uit het aangeboden
keuzemenu, zoals franchise, maximum salaris en vormgeving van het nabestaandenpensioen. Zo wordt er een
maximale aansluiting bij de feitelijke situatie in de pensioenmarkt gerealiseerd. Binnen De Nationale APF kunnen
alle pensioenregelingen worden gecombineerd: defined benefit (DB), collectief defined contribution (CDC) en
defined contribution (DC).
Maarten van der Tuin, CEO van AZL: ‘De flexibiliteit in de inrichting van de pensioenadministratie bij AZL maakt
het mogelijk ruime keuzevrijheid te bieden in de samenstelling van de pensioenregeling. Uit gesprekken in de
markt blijkt dat juist aan die flexibiliteit grote behoefte bestaat. Dat gaan we combineren met een goede
klantgerichte service en begrijpelijke communicatie, vanuit de beleving van de deelnemers.’
Achter de oprichting van De Nationale APF staan twee partijen met decennialange ervaring in de pensioensector.
AZL heeft meer dan 50 jaar ervaring als pensioenuitvoeringsorganisatie en adviseur van fondsbesturen. NN IP
beheert als fiduciair manager al ruim 40 jaar pensioenvermogens. Samen bedienen zij meer dan 60
pensioenfondsen met 900.000 deelnemers. Al deze kennis en ervaring zullen terug te vinden zijn in De Nationale
APF.
Voor meer informatie over De Nationale APF kunt u terecht op www.denationaleapf.nl
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Disclaimer
De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een
beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld
voor gebruik door media. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op
betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de
juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enig
andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of
werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of
mogelijke aanbevelingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Profiel AZL
AZL voert een breed scala aan pensioenregelingen uit voor pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. AZL
ziet het als zijn taak dat zo goed te doen dat besturen zich kunnen concentreren op strategie en beleid. Een
uitstekende, flexibele pensioenadministratie is de basis voor de dienstverlening. Die vult AZL naar wens aan met
bestuursadvisering, actuariële ondersteuning en advisering over communicatie met deelnemers en werkgevers.
Meer over AZL: www.azl.eu.

Profiel NN Investment Partners
NN Investment Partners is de vermogensbeheerder van het aan Euronext Amsterdam genoteerde NN Group
N.V. en heeft haar hoofdkantoor in Den Haag. NN Investment Partners beheert wereldwijd in totaal
ongeveer EUR 180 miljard* (USD 202 miljard*) aan vermogen voor institutionele en particuliere beleggers.
NN Investment Partners heeft meer dan 1.200 medewerkers en is actief in 16 landen in Europa, het
Midden‐Oosten, Azië en de VS.
NN Investment Partners is sinds 7 april 2015 de nieuwe naam van ING Investment Management. NN
Investment Partners is onderdeel van NN Group N.V., een beursgenoteerde onderneming. ING Group houdt
op dit moment 25,8% van de uitstaande aandelen (minus eigen aandelen) in NN Group. ING Group streeft
ernaar het resterende belang in NN Group vóór 31 december 2016 af te stoten, in lijn met de tijdlijn
overeengekomen door ING Group en de Europese Commissie.
*Cijfers per 30 september 2015
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