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Centric zet volgende stap in groeistrategie
Appel Pensioenuitvoering neemt pensioenactiviteiten over

GOUDA, 30 maart 2022 – Centric draagt de pensioenactiviteiten van Pension and Insurance
Solutions B.V. (PaIS) over aan Appel Pensioenuitvoering B.V. Alle pensioenregelingen van Centricklanten worden bij Appel opgenomen binnen hetzelfde pensioenadministratiesysteem dat Centric
PaIS gebruikt. Dit geldt ook voor de pensioenregelingen van het nieuwe pensioenstelsel.
Johan Taams, CEO Centric: “Eind vorig jaar hebben we aangekondigd goed te kijken welke
activiteiten passen binnen onze nieuwe strategie. De consoliderende pensioenmarkt biedt voor ons
niet de groei die we wel zien in markten Public Sector, Retail & Logistics, Finance & Insurance en
Industry. In die markten creëren we nieuwe kansen door onze unieke sectorkennis te combineren
met sectorspecifieke software en generieke diensten. Hiermee helpen we bedrijven en overheden bij
hun digitale transformatie. Zo investeren we onder meer stevig in onze cloud practice.”
De overdracht van Pais naar Appel start op 1 april 2022, waarna een zorgvuldige transactie zal
plaatsvinden. De geavanceerde IT-infrastructuur van Appel en een eigen werkwijze maken een
beheerste overgang mogelijk naar de flexibele en de solidaire premieregeling. Financiële details
van de overeenkomst worden niet bekendgemaakt. De bedrijfsvoering en cultuur van Appel en
PaIS komen in hoge mate overeen. Klanten van PaIS zullen weinig van de overgang merken en zijn
verzekerd van een hoogwaardige en toekomstbestendige pensioenuitvoering.
Hans Bleijenberg, directeur Appel Pensioenuitvoering: “Ik vind het geweldig dat Appel met de
ervaren professionals van PaIS kan gaan werken aan de beste uitvoering van pensioenregelingen, nu
en straks onder het nieuwe pensioenstelsel. Door onze kennis en ervaring te bundelen, kunnen we
alle klanten verrassen met steeds hogere serviceniveaus. Deze uitgangspositie helpt ons de goede
toekomstperspectieven van Appel in de pensioensector sneller te realiseren.”
Over Centric
Centric is een IT-organisatie met 3700 professionals in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk,
Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Roemenië, Zweden en Zwitserland. Alleen al in Nederland
bedient Centric ruim 3500 klanten, met meer dan 200 Software-, IT-outsourcing-, Business Process
Outsourcing- en Staffing-activiteiten. Vele eindgebruikers vertrouwen iedere dag in hun werk op
oplossingen van Centric. Centric heeft een sterke focus op de Public Sector, Retail & Logistics,
Finance & Insurance en Industry. In 2020 registreerde Centric een omzet van 437 miljoen euro, een
EBIT van 16 miljoen euro en een solvabiliteit van 43%. Meer informatie: www.centric.eu/nl
Over Appel Pensioenuitvoering
Appel is een zelfstandige pensioenuitvoerder met 38 medewerkers en kantoren in Almere en
Rijswijk. Appel verzorgt de pensioenuitvoering voor meerdere ondernemings- en
bedrijfstakpensioenfondsen, een verzekeraar en enkele buitenlandse entiteiten. Meer dan 100
duizend deelnemers vertrouwen op Appel voor de pensioencommunicatie en pensioenbetalingen.
Daarbij verzorgt Appel de inning van pensioenpremies voor werknemers werkzaam bij meer dan 2
duizend werkgevers. Over het jaar 2021 bedroeg de omzet van Appel 6,5 miljoen euro.
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