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Capgemini succesvol gestart met uitvoering pensioenadministratie van 

Pensioenfonds Detailhandel 
 

1,2 miljoen deelnemers pensioenfonds krijgen nieuw online pensioenplatform 
 
 

Utrecht, 9 februari 2021 –Capgemini heeft een digitale pensioenoplossing gelanceerd voor de 
uitvoering van de volledige pensioenadministratie voor Pensioenfonds Detailhandel. Deze zal 
beschikbaar zijn voor de ruim 1,2 miljoen deelnemers van Pensioenfonds Detailhandel en voor de bij 
het Pensioenfonds aangesloten werkgevers in de retailsector. Om dit te bereiken heeft een team van 
ervaren pensioenspecialisten van Capgemini een nieuwe digitale pensioenoplossing ontworpen en 
geïmplementeerd, waarbij Capgemini de doorlopende dienstverlening verzorgt. 
 
Capgemini ontwierp de oplossing voor Pensioenfonds Detailhandel om ervoor te zorgen dat de 
pensioenadministratie vrijwel volledig digitaal kan worden uitgevoerd. Hierdoor kan Pensioenfonds Detailhandel 
een betere klantervaring bieden, kostenbesparingen realiseren en inspelen op nieuwe pensioenregelgeving die in 
Nederland van kracht gaat worden. Capgemini heeft veel ervaring in de pensioensector en heeft de 
pensioenadministratie geoptimaliseerd met een oplossing die een hoge mate van Straight Through Processing op 
veilige cloudtechnologie mogelijk maakt. Als wereldwijde dienstverlener maakte Capgemini gebruik van 
schaalvoordelen en innovatie om de bestaande administratiekosten te verlagen.  
 
“Met het nieuwe platform van Capgemini kunnen we onze dienstverlening innoveren tegen lagere 
uitvoeringskosten. Het stelt ons in staat om onze strategische doelstellingen te behalen. Wij zijn verheugs dat 
Capgemini als uitvoerder meer tijd en energie kan steken in het persoonlijk contact met onze deelnemers en 
werkgevers, wat essentieel is in een steeds individueler wordend pensioenstelsel.” zegt René Upperman, Directeur 
Bestuursbureau van Pensioenfonds Detailhandel. 
 
Door de komst van nieuwe pensioenregelgeving in Nederland wordt de komende jaren een verdere consolidatie 
verwacht. Naast de invoering van de nieuwe regelgeving zijn er nog andere factoren die de 
pensioenuitvoeringsmarkt ontwrichten. Deze omvatten de heroverweging van pensioenfondsen om zelfstandig 
voort te blijven bestaan, de veranderende eisen van deelnemers en belanghebbenden, de noodzaak om 
operationele kosten te verlagen en de wens van klanten voor zowel traditionele als digitale dienstverlening.  
 
 



 

Capgemini News Alert 
 

 
"De flexibiliteit van Capgemini's pensioenoplossing met de mogelijkheid om tegemoet te komen aan verschillende 
eisen van de pensioenadministratie stelt ons in staat om digitale ervaringen te leveren waar toezichthouders, 
deelnemers, werkgevers en pensioenfondsen naar op zoek zijn", aldus Jorge Sobrino, Head of Financial Services 
bij Capgemini, Nederland.  
 
Over Capgemini 
Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- en technologiediensten. Als wegbereider van innovatie, helpt 
Capgemini zijn klanten om kansen te benutten die ontstaan in de snel veranderende wereld van cloud, digitalisering 
en platformen. Voortbouwend op 50 jaar historie en diepgaande sectorkennis, stelt Capgemini organisaties in staat 
om hun zakelijke ambities te realiseren. Dit gebeurt met een breed palet aan diensten, van strategie tot uitvoering. 
Als een maatschappelijk verantwoorde en multiculturele onderneming, met 265.000 mensen in 50 landen, wil 
Capgemini menselijke energie losmaken door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst. 
Met inbegrip van Altran bedraagt de omzet 17 miljard euro over 2019. 
Bezoek ons op www.capgemini.com/nl-nl/. 
 
Pensioenfonds Detailhandel 
Met ruim 1,2 miljoen deelnemers en een vermogen van 32 miljard euro is Pensioenfonds Detailhandel een van de 
grotere pensioenfondsen van Nederland. Het pensioenfonds belegt zijn vermogen in aandelen, obligaties en 
onroerend goed. Beleggen doen we verantwoord, zodat in de toekomst (en over meerdere generaties) een goed 
pensioen kan worden uitbetaald. Bezoek ons op www.pensioenfondsdetailhandel.nl 
 


