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brief voor nieuwe werknemers – aanbod 
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telefoon datum onze brief

(030) 245 30 01 <datum>

onderwerp relatienummer ons kenmerk

Geachte heer/mevrouw <naam>,

Uw werkgever heeft de uitvoering van uw pensioenregeling ondergebracht bij SBZ Pensioen. 

U komt in aanmerking voor deelname aan de Nettopensioenregeling

In deze brief, het antwoordformulier en de brochure leest u meer over de Nettopensioenregeling. Besluit u 

om deel te nemen? Dan vragen wij u een aantal keuzes te maken. U kunt uw keuzes op het 

antwoordformulier aan ons doorgeven.

Uw Nettopensioenregeling is een premieregeling

In de Nettopensioenregeling bouwt u kapitaal op voor een aanvullend pensioen. SBZ Pensioen stort de 

premie voor uw pensioen elke maand op uw beleggingsrekening. Het geld op uw rekening beleggen wij 

vervolgens in beleggingsfondsen. Samen vormen de ingelegde premies en de beleggingsrendementen uw 

pensioenkapitaal. Op uw pensioendatum koopt u hiermee een vast of variabel Nettopensioen. En 

eventueel pensioen voor uw nabestaanden.  

Doet u mee? Dan beleggen wij standaard volgens risicoprofiel Neutraal

U kunt uw Nettopensioen ook anders beleggen. Dit geeft u na de 1
e

premie-inleg door via uw persoonlijk 

portaal, Mijn Pensioen. Uw keuze voor meer of minder risico is bepalend voor uw beleggingsprofiel: 

Offensief, Defensief of Neutraal. Ook uw leeftijd speelt een rol. We beleggen met steeds minder risico 

naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Dit heet Lifecycle beleggen.

U kunt nabestaandenpensioen meeverzekeren

Uw partner en eventuele kinderen krijgen dan pensioen als u overlijdt vóór de pensioendatum. U betaalt 

hier extra premie voor. Wilt u dit niet? Dan moet uw partner hiermee akkoord zijn en ook het formulier 

tekenen. 

Mail het antwoordformulier naar uw werkgever vóór de maand waarin u start

Stuurt u niets of te laat in, dan doet u standaard mee met de Nettopensioenregeling. Wij beleggen dan 
voor u met risicoprofiel Neutraal. Ook verzekeren wij het nabestaandenpensioen mee.
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Wat gebeurt er verder?

U krijgt toegang tot het deelnemersportaal Mijn Pensioen op onze website. Inloggen kan met uw DigiD. 

Via dit portaal kunt u de stand van zaken van uw beleggingen volgen en wijzigingen aan ons doorgeven. 

U kunt uw gemaakte keuzes elke maand online veranderen.

Doet u niet mee met de Nettopensioenregeling?

Wanneer u aangeeft niet mee te doen, bouwt u geen Nettopensioenkapitaal bij ons op. Heeft u eerder 

Nettopensioenkapitaal opgebouwd? Dan blijft dit kapitaal vooralsnog bij uw vorige pensioenuitvoerder 

staan. Er komt geen nieuw premie-inleg bij. Uw vorige pensioenuitvoerder houdt u op de hoogte van dit 

pensioen. Besluit u later alsnog mee te doen met de Nettopensioenregeling? Dan kunt u dit aangeven via 

Mijn Pensioen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uw eerder opgebouwde Nettopensioenkapitaal 

kunt u dan meenemen naar SBZ Pensioen. Dit heet waardeoverdracht. Kijk voor meer informatie hierover 

bij Mijn Pensioen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Kijk in de bijlagen

Bij deze brief vindt u informatie over de Nettopensioenregeling en uw keuzes. Heeft u vragen? Wij kunnen 

u dan verder informeren, maar mogen u niet adviseren. Mail uw vragen naar info@sbz.nl. Belt u ons 

liever? U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op 030 245 30 01. Wij helpen u 

graag!  

Met vriendelijke groet,
namens SBZ Pensioen

Ties Tiessen
Onafhankelijk voorzitter

Bijlagen:

- Antwoordformulier Mijn Keuzes
- Pensioen 1-2-3
- Lifecycles en Vrij beleggen Nettopensioen
- Kostenoverzicht beleggen Nettopensioen


