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uw nieuwe pensioen 

Geachte, 

Welkom bij SBZ Pensioen. U bouwt via uw werkgever pensioen op bij SBZ Pensioen. In deze 

Middelloonregeling doet u dit over uw salaris tot maximaal € 114.866,- op fulltime basis (in 2022). 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op www.sbzpensioen.nl/het-

pensioenfonds/verantwoord-beleggen.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze Middelloonregeling 

Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als er iets in uw situatie verandert. Elke pensioenuitvoerder 

heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. 

Die vindt u op: 

 het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van ons krijgt; 

 www.sbzpensioen.nl/mijn-pensioen;

 Op mijnpensioenoverzicht.nl leest u ook hoeveel AOW en bruto pensioen u in totaal heeft. 

Pensioen 1-2-3 voor de Middelloonregeling bestaat uit 3 lagen 

 Laag 1: uw Middelloonregeling in het kort. 

 Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen. 

 Laag 3: álle regels en het beleid van SBZ. 

U leest nu laag 1. Klik op een plaatje voor laag 2 en laag 3. Leest u de informatie liever op papier? Vraag 

dit dan aan via Contact op op sbzpensioen.nl. 

Er geldt een herstelplan 

Omdat we een tekort hebben, geldt voor ons pensioenfonds nu een herstelplan. Hierin staan maatregelen 

die wij misschien moeten nemen. In laag 2 van het Pensioen 1-2-3 leest u meer over onze financiële 

situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor uw pensioen. Kijk op 

sbzpensioen.nl voor de meest actuele informatie over onze financiële situatie. 
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Bel ons als u vragen heeft: (030) 245 30 01 

Heeft u vragen over uw pensioen? U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk 

op sbzpensioen.nl. Bijvoorbeeld voor het laatste nieuws of uw digitale Pensioen 1-2-3. 

Met vriendelijke groet,  

namens SBZ Pensioen 

Jolanda Schouwstra 

Senior Manager Service Delivery 

Achmea Pensioenservices N.V. 

Bijlagen 

 Pensioen 1-2-3 laag 1 

 Uw persoonsgegevens zijn in goede handen 


