
                 
                                               

 

           
  
 

Persbericht   
 

SBZ Pensioen selecteert Achmea Investment Management als fiduciair 
manager 
 
Apeldoorn/Zeist, 24 augustus 2022 – SBZ Pensioen heeft Achmea Investment Management 
geselecteerd als haar nieuwe fiduciair manager. Achmea Investment Management levert vanaf 1 
januari 2023 dienstverlening op het gebied van Strategisch Portefeuilleadvies, LDI-beheer en 
risicomanagement. SBZ Pensioen is hét pensioenfonds voor werkgevers, (ex-)werknemers en 
gepensioneerden in de sector van financiële instellingen, verzekeringsbedrijven en zakelijke 
dienstverleners. SBZ heeft ruim 45.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim € 5,6 miljard 
(eind Q2, 2022). 
 
Reiniera van der Feltz, Uitvoerend Bestuurder bij SBZ Pensioen: “Achmea IM is al de operationeel 
beheerder van onze Beschikbarepremieregeling en Nettopensioenregeling. We kiezen er nu voor om 
Achmea IM ook aan te stellen als fiduciair manager voor onze Middelloonregeling. Russell 
Investments is en blijft onze Manager of Managers. Onze keuze voor Achmea IM is tot stand 
gekomen na een zorgvuldige periodieke oriëntatie en selectie.  Daarnaast gaat Achmea IM ons 
verder helpen met de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel. Zo gaan we al in 2023 onze 
gehele beleggingsportefeuille in pools verdelen. Deze pools kunnen we vervolgens voor al onze 
regelingen én de regeling in het nieuwe pensioenstelsel als bouwblokken gebruiken. Achmea IM 
heeft hier al veel ervaring mee. We hebben veel vertrouwen in onze toekomstige samenwerking.”  
 
Twan van Erp, directielid bij Achmea IM en Hoofd Strategisch Portefeuilleadvies: “We zijn ontzettend 
blij dat SBZ Pensioen voor ons heeft gekozen. Het is een prachtig pensioenfonds dat goed past 
binnen onze klantengroep. De keuze van SBZ geeft aan dat wij klaar zijn voor de toekomst en samen 
met SBZ kunnen werken aan een fonds dat vooroploopt met betrekking tot het nieuwe 
pensioencontract. We kijken uit naar een mooie samenwerking waarin we veel synergie zien.”   
 
In het selectieproces is SBZ Pensioen geadviseerd en begeleid door de adviseurs van Sprenkels & 
Verschuren en de bestuursondersteuning van Montae & Partners.  
 
 
 
Voor meer informatie: 
SBZ Pensioen       Achmea Investment Management  
Alfred Kool (woordvoering)     Andre Kragtwijk 
Telefoon: 06 – 53 21 12 22    telefoon: 06 – 22 99 15 38 
 
Over SBZ Pensioen 
SBZ Pensioen is hét pensioenfonds voor werkgevers, (ex-)werknemers en gepensioneerden in de 
sector van financiële instellingen, verzekeringsbedrijven en zakelijke dienstverleners. Het fonds voert 
de pensioenregeling voor de toekomst uit en verzekert werknemers en hun familieleden daarmee 
van een goed inkomen voor later. Onze klanten ervaren ons als vertrouwd, flexibel en persoonlijk.  
 
Meer informatie: www.sbzpensioen.nl 
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Over Achmea Investment Management: Meer vermogen voor later in een betere wereld 
Samen met pensioenfondsen realiseren wij meer vermogen voor later. Met robuust 
portefeuilleadvies, doeltreffend vermogensbeheer, verantwoord beleggen en doordacht 
risicomanagement. Maar vooral met ruim 325 betrokken medewerkers. 
 
Achmea Investment Management is een zelfstandig onderdeel van Achmea, een solide, niet-
beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep met coöperatieve waarden. Wij ondersteunen al 
ruim 60 jaar pensioenfondsen in Nederland. Wij beheren voor klanten een vermogen van ruim € 175  
miljard (eind Q2 2022). 
 
Meer informatie:  www.achmeainvestmentmanagement.nl 
 

http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/

