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Persbericht 
 

Pensioenfonds Essity, BlackRock en AZL gaan samenwerking 
aan voor uitvoering individuele beschikbare premieregeling 
 
Zeist, Amsterdam en Heerlen, 2 juni 2021 – Stichting Pensioenfonds Essity (SPE, circa 620 miljoen 
euro onder beheer) heeft vermogensbeheerder BlackRock en pensioenadministrateur AZL gekozen 
voor de uitvoering van haar individuele beschikbare premieregeling in het najaar van 2021. 
 
Hiermee introduceert BlackRock zich als vermogensbeheerder voor uitvoering van beschikbare 
premieregelingen in Nederland en breidt AZL zijn propositie op het gebied van ondersteuning bij de 
administratie van beschikbare premieregelingen verder uit. SPE, BlackRock en AZL hebben de 
afgelopen jaren intensief samengewerkt om de propositie van SPE in de markt te kunnen zetten. 
 
Mathijs van Gool, directeur van Stichting Pensioenfonds SPE: “In de toekomst liggen er grote kansen 
voor optimale uitvoering van beschikbare premieregelingen in Nederland. Wij zijn op zoek gegaan 
naar uitvoeringspartners met de allerbeste proposities op hun deelgebieden.” 
 
Voor vermogensbeheer betrof de cruciale doelstelling het realiseren van lage kosten, grote 
beleggingsdiversificatie en ESG in combinatie met continuïteit en uitstekende procesbeheersing. Het 
fonds is trots dat het samen met BlackRock deze doelstelling heeft kunnen realiseren voor haar 
deelnemers. Er is een combinatie gemaakt van elf BlackRock-fondsen die samen de basis vormen 
voor zowel life-cycles als ‘opting-out’. De selectie is een combinatie van actief en passief beheer 
tegen lage kosten. Daarnaast is er kans op een outperformance die de gemaakte kosten weer kan 
compenseren. De opzet is dusdanig innovatief dat deze fondsselectie ook geschikt is voor de nog te 
ontwikkelen doorbelegoptie na pensionering. 
 
Van Gool: “Voor individuele DC-regelingen zijn onze zorgplicht, beheersing van systemen en 
communicatie cruciaal. Tijdens onze lange samenwerking heeft AZL bewezen hier een zeer goede 
partner voor te zijn. AZL heeft ruime ervaring met de administratieve ondersteuning van 
pensioenfondsen bij DC-regelingen. Wij zijn erg enthousiast over hun nieuwe unit-linked-
administratie van Topicus Pension & Wealth. Door de uitgebreide technische mogelijkheden van dit 
systeem hebben wij vrijheid op het gebied van beleggingsbeleid en vermogensbeheer, kunnen we 
deelnemers goed informeren en onze zorgplicht invullen. Wij kijken uit naar de kracht van de 
combinatie BlackRock en AZL om de uitvoering van onze beschikbare premieregelingen tot in de 
verre toekomst in te richten en uit te voeren.” 
 
Donné Hendrick, Director Institutionele Klanten team bij BlackRock: “BlackRock heeft vanaf het begin 
aan tafel mogen zitten met SPE en AZL om na te denken over een beschikbare premieregeling die 
past binnen het nieuwe pensioenstelsel: SPE is een innovatief pensioenfonds en hun toekomstvisie 
op beschikbare premieregelingen speelden een grote rol bij het tot stand komen van een 
toekomstbestendige pensioenoplossing voor de deelnemers. Enkele jaren geleden zag SPE bij haar 
deelnemers interesse in een individueler pensioen ontstaan. 
 
Met de ervaring die BlackRock heeft opgedaan in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten 
hebben wij SPE van nieuwe ideeën kunnen voorzien. Deze ideeën hebben de basis gevormd voor de 
oplossing die uit de bus is uitgekomen. Uiteindelijk heeft SPE de keuze gemaakt voor elf actieve en 
passieve BlackRock-fondsen met verschillende risicoprofielen die voldoen aan hun ESG-criteria en 
samen de basis vormen voor zowel life-cycle als opting-out. 
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Tijdens het keuzeproces was het goed om te zien dat SPE volledig gebruikmaakte van de reikwijdte 
van BlackRock, met zowel actieve als passieve oplossingen. Bij nagenoeg elk product kon ESG 
geïntegreerd worden. Hierdoor konden wij met SPE spreken zonder voorkeuren voor specifieke 
oplossingen, en daarmee ons volledig inzetten op wat het beste past bij SPE.” 

Monique Sueters, CEO AZL: “Wij werken al sinds 2004 succesvol samen met Stichting Pensioenfonds 
Essity. We zijn blij dat wij onze ruime ervaring op het gebied van administratie van DC-regelingen nu 
ook voor hen in kunnen zetten. 

Om onze DC-propositie nog krachtiger, efficiënter en beter te maken, implementeren we Topicus 
Pension & Wealth. Dit is ons nieuwe unit-linked-administratieplatform dat volledig in de cloud draait. 
Met dit administratieplatform zijn we in staat om veel processen volledig te automatiseren en 
deelnemers snel en adequaat van informatie te voorzien, bijvoorbeeld over koers-, en DC-
kapitaalontwikkelingen. Ook genereert dit platform eenvoudig de noodzakelijke informatie voor 
pensioenfondsen richting vermogensbeheerders als BlackRock. Daarnaast biedt onze DC-propositie 
een online zorgplichtmodule waarmee pensioenfondsen deelnemers kunnen helpen om zelfstandig 
keuzes te maken over hun pensioenkapitaal.” 

++++ 

Voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Stichting Pensioenfonds Essity: Mathijs van Gool 
t. +31 (0) 6 507 43 778
e. mathijs.van.gool@essity.com

BlackRock: Julian van de Wetering 
Hoofd Corporate Communicatie en Marketing 
t. +31 (0) 615 377 690
e. julian.vandewetering@blackrock.com

AZL
t. +31 (0) 88 - 116 20 00
e. info@azl.eu

Over Stichting Pensioenfonds Essity 
Stichting Pensioenfonds Essity is het Nederlandse ondernemingspensioenfonds van de Zweedse 
multinational Essity, een hygiëne en health company (voorheen SCA). Het pensioenfonds voert voor 
circa 1350 deelnemers een hybride, vaste premieregeling uit met een middelloon regeling in 
combinatie met een beschikbare premieregeling. Het gecombineerde vermogen bedroeg mei 2021 
circa euro 610 miljoen. Kijk voor meer informatie over Stichting Pensioenfonds Essity op 
www.mijnessitypensioen.nl 

mailto:mathijs.van.gool@essity.com
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Over BlackRock 
BlackRock streeft ernaar om financieel welzijn voor steeds meer mensen bereikbaar te maken. Als 
fiduciaire partner voor beleggers en een van de toonaangevende leveranciers van financiële 
technologie, helpen we miljoenen mensen met het behalen van hun spaardoelen door beleggen 
makkelijker en betaalbaar te maken. Kijk voor meer informatie op www.blackrock.com/corporate 
 
Over AZL 
AZL verzorgt al meer dan 50 jaar de administratie van tientallen pensioenfondsen met in totaal bijna 
1,5 miljoen deelnemers. Pensioenfondsen, werkgevers én hun medewerkers streven naar een 
optimaal en toekomstbestendig collectief pensioen. 
 
AZL maakt dit gedeelde streven mogelijk. In het snel veranderende pensioenlandschap is 
samenwerken de sleutel. Want samen kun je meer, leer je van elkaar en deel je kosten en risico’s. 
Daar wordt iedereen beter van. Dankzij onze diepgewortelde kennis van pensioenmaterie en een 
schat aan ervaring voeren wij tientallen unieke pensioenregelingen betrouwbaar en vlekkeloos uit. 
Door intensief samen te werken met uiteenlopende opdrachtgevers en zo een antwoord te vinden 
op hun specifieke vragen, zijn wij dé experts in het omgaan met veranderingen. Kijk op www.azl.eu 
voor meer informatie. 
 
AZL. De toekomst voor elkaar. 
 
Disclaimer BlackRock 
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen beleggingsadvies, aanbeveling, 
aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten, fondsen of strategieën te kopen of verkopen. De hier 
geuite meningen zijn van 2 juni 2021 en kunnen zonder voorafgaande kennis wijzigen. Lezers dienen 
zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen. Beleggen gaat altijd 
gepaard met een zeker risico. 
 
Tot en met 31 december 2020, uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in 
het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). 
Officiële zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en 
Wales ingeschreven in het handelsregister onder nr. 2020394. Om u te beschermen worden 
telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Zie voor een volledige lijst van door de FCA toegelaten 
activiteiten van BlackRock de website van de FCA. 
 
Met ingang van 1 januari 2021, ingeval het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen 
overeenkomst sluiten waarin geregeld is dat bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, 
financiële diensten mogen aanbieden en verlenen in de Europese Economische Ruimte (EER), is de 
uitgever van dit materiaal (i) BlackRock Investment Management (UK) Limited voor iedereen buiten 
de Europese Economische Ruimte, en (ii) BlackRock (Netherlands) B.V. voor iedereen binnen de 
Europese Economische Ruimte. 
 
BlackRock (Netherlands) B.V. is geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: +31 (0)20 549 5200 en ingeschreven 
in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken 
doorgaans opgenomen. 
 
© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een handelsnaam (trademark) van 
BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere 
handelsnamen (trademarks) zijn van de respectieve eigenaren. 
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http://www.azl.eu/



