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Pensioenfonds Vervoer kiest voor Achmea Investment Management 
als integraal beheerder 
 
Zeist, 4 april 2019 - Pensioenfonds Vervoer heeft na een intensief selectietraject gekozen voor 
Achmea Investment Management als integraal beheerder voor het fonds. De komst van 
Pensioenfonds Vervoer eind 2019 bevestigt de positie van Achmea Investment Management als 
toonaangevende Nederlandse vermogensbeheerder. 
 
Pensioenfonds Vervoer voert de pensioenregelingen uit voor werknemers in de sectoren 
beroepsgoederenvervoer, besloten bus- en taxivervoer, het binnenbeurtvaarbedrijf, het 
kraanverhuurbedrijf en de werknemers van Orsima. Pensioenfonds Vervoer heeft ruim 670.000 
deelnemers en aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 een belegd vermogen van circa  
28 miljard euro. Het beheerd vermogen van Achmea Investment Management bedraagt momenteel 
rond 129 miljard euro.  
 
Willem Brugman, algemeen directeur Pensioenfonds Vervoer: “Na een gedegen traject te hebben 
doorlopen, heeft het bestuur van Pensioenfonds Vervoer op 4 april besloten het integraal 
vermogensbeheer eind 2019 over te dragen aan Achmea Investment Management. De belangrijkste 
reden om voor Achmea Investment Management te kiezen als integraal beheerder is dat zij 
Pensioenfonds Vervoer over de volle breedte kan ontzorgen en meerdere klanten bedient van 
vergelijkbare omvang.” 
 
Jacob de Wit, directievoorzitter van Achmea Investment Management: “Wij zijn erop ingericht om 
grote klanten zoals Pensioenfonds Vervoer op maat te bedienen. Het integraal beheer voor dit 
pensioenfonds vormt de kern van onze fiduciaire dienstverlening, die wij aanbieden aan een brede 
set van pensioenfondsklanten. We zien ernaar uit om ons samen met het bestuur en bestuursbureau 
maximaal in te zetten voor het belang van de deelnemers.” 
 

 
 

Voor meer informatie: 
 
Achmea Investment Management  Pensioenfonds Vervoer 
Koen Bekker – woordvoerder   Annemarie van Hekken – manager communicatie 
telefoon 06 – 83 62 57 96   telefoon 06 – 12 60 83 22 
e-mail: koen.bekker@achmea.nl   e-mail: a.vanhekken@bbpfvervoer.nl 
 
 

Over Pensioenfonds Vervoer 
Pensioenfonds Vervoer is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, dat in 1964 is 
opgericht. Pensioenfonds Vervoer voert de pensioenregelingen uit voor werknemers in de sectoren 
beroepsgoederenvervoer, besloten bus- en taxivervoer, het binnenbeurtvaartbedrijf, het 
kraanverhuurbedrijf en de werknemers van Orsima. Deze laatste sector is op vrijwillige basis 
aangesloten. 
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Over Achmea Investment Management  
Met ruim 250 betrokken en deskundige medewerkers en rond 129 miljard euro beheerd vermogen, 
waarvan meer dan 80 miljard euro van Nederlandse pensioenfondsen, is Achmea Investment 
Management een belangrijke speler op de Nederlandse markt van vermogensbeheer. We richten ons 
op institutionele en particuliere beleggers, op Achmea en Centraal Beheer APF. Vanuit onze missie 
‘meer vermogen voor later’ realiseren we toekomstbestendige vermogensbeheeroplossingen voor 
onze klanten en deelnemers. 


