
   

 

 

 
 
Persbericht  
 

Pensioenfonds en werkgever Coram kiezen voor  
Centraal Beheer APF 
 
Zeist, 19 januari 2022 – Stichting Pensioenfonds Coram en de werkgever Coram BV kiezen ervoor de 
opgebouwde pensioenen en de toekomstige pensioenopbouw onder te brengen bij Centraal Beheer 
APF. Het gaat om de opgebouwde aanspraken van ongeveer 950 deelnemers, een bijbehorend 
vermogen van € 85 miljoen en een pensioenregeling met een premievolume van € 2 miljoen per 
jaar. De opgebouwde aanspraken gaan over naar een bestaande multi-client kring, kring DB 
Koopkracht. De toekomstige opbouw vindt plaats in Kring DC. Coram is hoofdzakelijk actief in het 
domein badkamer en toilet.  
 
Werkgever en pensioenfonds hebben vanaf het begin samen opgetrokken, vanuit de wens het 
verleden en de toekomst bijelkaar te houden. Coram startte in 2020 haar zoektocht naar een 
toekomstbestendige oplossing voor de pensioenen. In dit traject hebben het fondsbestuur en de 
werkgever diverse opties overwogen. Centraal Beheer APF bleek na een uitgebreid selectietraject de 
juiste oplossing. Het pensioenfonds heeft het voorgenomen besluit genomen om de opgebouwde 
aanspraken halverwege 2022 over te dragen naar Centraal Beheer APF.  
 
Paul Hulshof, voorzitter Pensioenfonds Coram: “Centraal Beheer APF biedt zowel voor de 
opgebouwde aanspraken als voor de toekomstige opbouw kringen die passen bij onze uitgangspunten 
en wensen. Hiermee stappen we niet alleen in een APF, maar werken we binnen het APF ook nog 
optimaal samen met andere werkgevers.” 
 
Janwillem Bouma, voorzitter Centraal Beheer APF: “Het is mooi om te zien dat zowel de werkgever als 
het pensioenfonds heeft gekozen voor Centraal Beheer APF. We zijn erg blij met hun komst. De laatste 
tijd zien we – naast interesse in een eigen kring – steeds meer pensioenfondsen en bij hun 
aangesloten werkgevers die geïnteresseerd zijn om in te stappen in onze multi-client kringen.”  
 
De overgang van de bestaande opbouw naar Centraal Beheer APF is nog onder voorbehoud van 
goedkeuring door DNB. 
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Voor nadere informatie:  
   
Marco Simmers    
woordvoerder Centraal Beheer APF   
telefoon 06 – 53 43 87 18   
  
 
Over Centraal Beheer APF 
Centraal Beheer APF is een onafhankelijke pensioenuitvoerder, die gebruikmaakt van de administratieve kracht 
van Achmea Pensioenservices en de distributiekracht van Centraal Beheer (allebei onderdeel van Achmea). Voor 
het vermogensbeheer werkt Centraal Beheer APF samen met Achmea Investment Management, een van de 
grootste pensioenbeleggers van Nederland, en met negen andere vermogensbeheerders. 



   

 

 

 
Over Coram 
De Coram groep is hoofdzakelijk actief in het domein badkamer en toilet. Coram heeft vestigingen in Nederland, 
België, Verenigd Koninkrijk, Polen en Noorwegen en exporteert wereldwijd naar meer dan 50 landen. Coram 
streeft naar een marktpositie in de top tien van grootste spelers in Europa op basis van sterke merken, 
innovatief design en intensieve samenwerking met business partners. Onze merken Tiger, Sealskin, Geesa, 
Esbada, Impey en Coram Showers worden verkocht via verschillende verkoopkanalen. 

  
 


