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Fit de toekomst tegemoet
“Onze deelnemers die nu 30 jaar zijn, moeten straks als ze
90 zijn nog steeds op hun SBZ-pensioen kunnen rekenen.
De toekomst van ons pensioenfonds reikt ver voorbij de
huidige generaties. Daar zijn we nu al mee bezig.
Stap voor stap vergroten we onze toekomstvastheid.”
Dat zegt voorzitter van het bestuur Adri van der Wurff.
“Om die verre toekomst te bereiken moeten we er als pensioenfonds een
gezonde leefstijl op nahouden. Onze dekkingsgraad moet hoog genoeg zijn en
onze beleggingen moeten voldoende renderen. Ook moeten we groot genoeg
zijn. Daardoor kunnen we efficiënt werken en profiteren van schaalvoordelen.”
Weer toeslagverlening?
“En dat lukt prima”, zegt Adri. “In de kranten wordt volop gesproken over
pensioenfondsen die in 2019 moeten korten. Dat is bij SBZ Pensioen
volstrekt niet aan de orde. Wij kunnen ook dit jaar de pensioenen verhogen.
SBZ Pensioen staat er behoorlijk fit voor.”
Meer lezen?
Lees het hele interview met voorzitter Adri van der Wurff op
www.sbzpensioen.nl.

Financiële situatie
voldoende voor
een toeslag op
uw pensioen
Om onze financiële gezondheid te meten,
hebben we een thermometer: de dekkings
graad. Hoe hoger die staat, hoe beter.
Onze beleidsdekkingsgraad stond eind
oktober boven de 110%, namelijk op
113,1%. Volgens de rekenregels mogen
we dan een toeslag verlenen per 1 januari
2019. Het bestuur heeft de toeslag
vastgesteld op 0,4%.
Kijk voor meer informatie over onze
financiële situatie op onze website.
Daar kunt u de ontwikkelingen van
maand tot maand volgen.
Meer weten?
Kijk bij https://www.sbzpensioen.nl/
de-pensioenregeling/verhoging-vanpensioen.

Een ervaren SBZ-team
Vlnr: achterste rij: Maarten de Groot, Esther Keasberry, Wulfert de Kruijff, Arzu Özsuren, Ali el Hadouchi, Eric van den Hazel,
voorste rij: Ingrid van der Laan-Landzaad, Ger Ortmans, Sandra Hopman, Frans Peijenborgh, Marloes Tongeren-van der Linden

Een kijkje achter de schermen bij de mensen van onze pensioenadministratie. Marloes van
Tongeren is van Achmea Pensioenservices en is manager van het klantteam van SBZ Pensioen.
“We krijgen per week zo’n 100 telefoontjes en 80 mailtjes met vragen van deelnemers.”
Marloes geeft leiding aan een team van 10 pensioenspecia
listen. “Dat zijn heel betrokken collega’s die SBZ Pensioen
goed kennen. Eén collega werkt al meer dan 30 jaar voor
SBZ Pensioen.” De belangrijkste taken van het klantteam
zijn het beantwoorden van vragen en het verwerken van
veranderingen (scheiding, samenwonen, waardeoverdracht,
vervroegd met pensioen, etc.) Ook zorgt het klantteam
ervoor dat jaarlijks de pensioenoverzichten worden verstuurd.
Gemak
Natuurlijk gaat er steeds meer digitaal. “Neem het verwer
ken van een nieuw e-mailadres. Als deelnemers dat via het
portaal op onze website doorgeven, wordt dat meteen
automatisch aangepast. Daar hoeven wij niks aan te doen.
De digitale veranderingen betekenen puur gemak. Niet
alleen voor deelnemers, gepensioneerden en werkgevers,
maar ook voor ons aan de administratie-kant. Digitaal
kunnen wijzigingen sneller verwerkt worden en de kans op
fouten is kleiner.”
Steeds meer digitaal gemak via Mijn pensioen
“Je ziet dat de mensen hun pensioenzaken steeds meer via
het portaal op de SBZ-website regelen. Deelnemers kunnen
er bijvoorbeeld de laatste pensioenoverzichten bekijken en
pensioenberekeningen maken met de pensioenplanner.
In het eerste kwartaal van 2019 rolt SBZ Pensioen haar
vernieuwde portaal uit. Dit biedt nóg meer mogelijkheden
om digitaal pensioenzaken te regelen. Je kunt het vergelijken
met internetbankieren. Heel makkelijk.”
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Persoonlijke informatie
Marloes vervolgt: “Mensen bellen vaak met heel specifieke,
persoonlijke vragen. Onze pensioenspecialisten kunnen
dan meteen het digitale dossier erbij pakken en meekijken.
We proberen zo direct mogelijk te helpen. Alleen als
mensen vragen naar bedragen, dan zullen we dat nooit
via de telefoon zo zeggen. Dat heeft met privacy te maken.
Uitleg hierover geven we schriftelijk. Je weet nooit
helemaal zeker wie er aan de andere kant van de lijn zit.”

SBZ introduceert later dit
kwartaal een vernieuwd
portaal
“SBZ introduceert later dit kwartaal een vernieuwd
portaal - Ook in dit portaal kunt u uw pensioensituatie
bekijken en plannen. U krijgt dan alleen die onder
werpen te zien die voor u relevant zijn. We geven die
weer in een overzichtelijk scherm en in eenvoudige
taal, want pensioen is al ingewikkeld genoeg.
Waar mogelijk, maken we informatie duidelijk met
filmpjes. Ook kunt u straks met DigiD inloggen en
gaan we digitaal communiceren. Dat is veilig,
duurzaam en het bespaart kosten. Als het zover is,
informeren wij u persoonlijk.”

Wat hebben we nodig om zo door te blijven leven?
“Nu de kinderen de deur uit zijn, is voor ons een nieuwe levensfase
begonnen. Het roept de vraag op wat voor leven je wilt leiden. Niet
alleen nu maar ook straks. Dan komt natuurlijk meteen je pensioen
in beeld”. Aan het woord Margreth Binnekamp (55), werkzaam bij CZ.
“Mijn eerste AOW krijg ik op m’n 67e.
Mijn man is 5 jaar ouder. Het liefst ga
ik gelijk met hem met pensioen.
Vandaar dat we zicht willen hebben op
onze financiën straks. Hoe zit het met
onze inkomsten en kosten? We willen
graag doorleven op de manier zoals we
dat nu gewend zijn. Via ‘Mijnpensioen
overzicht.nl’ kun je goed zien wat er
straks aan inkomsten zijn.”

Met de pensioenplanner op onze
website heeft Margreth diverse
scenario’s doorberekend. “Je kunt
zo heel goed zien wat het voor je
pensioen betekent als je eerder stopt
of juist langer doorwerkt.”
Kijk ook eens op
Mijnpensioenoverzicht.nl

Column
Hoe tijdelijk is tijdelijk
partnerpensioen?
Het is niet het pensioen dat u krijgt voor een tijdelijke
partner. Wat is het wel, tijdelijk partnerpensioen?
Sommige pensioenbegrippen vragen om iets meer
uitleg. Stel, u bent 50 jaar, u bouwt pensioen op bij
SBZ Pensioen en u overlijdt. Wat krijgt uw partner dan?
Die krijgt:
-	 levenslang partnerpensioen (70% van het
ouderdomspensioen)
-	 mogelijk een tijdelijk partnerpensioen.
Financiële aderlating
SBZ Pensioen biedt dit tijdelijk partnerpensioen om te
voorkomen dat partners in een (te) groot financieel gat
vallen bij overlijden van een deelnemer. En dan gaat het
vooral om partners die van de overheid geen (of slechts
een gedeeltelijke) nabestaandenuitkering ontvangen
vanuit de Algemene nabestaandenwet (ANW).
Zij krijgen extra inkomen dankzij het tijdelijk partner
pensioen. Dit extra inkomen krijgt uw partner tot de
eerste dag van de maand waarin hij of zij AOW krijgt.
Vandaar ‘tijdelijk’.

Voorwaarde
Nou zit er nog wel dit addertje onder het gras:
voorwaarde voor tijdelijk partnerpensioen is dat
u als deelnemer op het moment van overlijden
a) nog in dienst bent bij een SBZ werkgever waarbij
het tijdelijk partnerpensioen in de regeling zit of
b) direct voorafgaand aan het pensioen in dienst was
bij een SBZ werkgever. Dus als u voor uw pensioen
ZZP-er wordt, of in een andere sector gaat werken,
vervalt het recht op tijdelijk partnerpensioen.
Zekerheid
Een volledig tijdelijk partnerpensioen bedraagt zo’n
€ 15.000 per jaar. Dat is een mooi ‘extraatje’ van
SBZ Pensioen. Het biedt uw partner behoorlijke
inkomenszekerheid. In veel gevallen is het hierdoor
niet nodig om bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.
Sjirk de Groot
Bestuurslid SBZ Pensioen
namens de gepensioneerden

Wij helpen u
graag
bij de pensio
enkeuzes
Phone (030) 245
30 01
ENVELOPE info@sbz.
nll
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Vraag:
Hoe oud worden onze kinderen?
We worden steeds ouder. Kijken we naar de
EU dan zit Nederland in de middenmoot. Zwitser
land en IJsland scoren hoog, Nederland doet het
weer beter dan landen als Polen en Hongarije.
Hoe oud denkt u wordt een Nederlands kind
(gemiddeld) dat nu 10 jaar oud is?

A

81 jaar en 6 maanden

B

79 jaar

C

77 jaar en 2 maanden

PensioenActueel
persoonlijk ontvangen?
Post verstuurt SBZ Pensioen steeds vaker digitaal. Het is
gemakkelijk, overzichtelijk en beter voor het milieu. En: het spaart
kosten uit. Dat is goed voor uw pensioen. Helpt u mee?

Nieuwsbrief van

Stichting Bedrijfstak

Geef uw antwoord uiterlijk 14 februari 2019 door.
Dat kan eenvoudig via sbzpensioen.nl. Onder de
inzenders van het juiste antwoord verloten we een
VVV cadeaubon van 20 euro.

pensioenfonds

Zorgverzekeraars

Graag ontvangen we uw actuele e-mail
adres. Dat kan heel eenvoudig via
Mijn pensioen op www.sbzpensioen.nl.
Dan ontvangt u bijvoorbeeld deze
nieuwsbrief voortaan direct in uw
eigen e-mailbox. Nu versturen we de
nieuwsbrief nog digitaal via uw werkgever.

maart 2018

Al gezien?

Onze naam is veranderd in SBZ Pensioen

Onze naam is veranderd.
We
heten voortaan
‘SBZ Pensioen’.
U ziet het nieuwe
logo
linksboven. Onze
oude naam
was Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor
de
zorgverzekeraars.
‘SBZ
Pensioen’ past beter
bij onze
groeiambitie. Sinds
zo’n twee
jaar richten we ons
ook op
andere financiële
instellingen.
De nieuwe naam
sluit daar
beter bij aan.

Het juiste antwoord op de vraag “Hoeveel deel
nemers kozen de afgelopen 4 jaar voor eerder
met pensioen?” was antwoord a. 2506.
De prijswinnaar heeft inmiddels bericht gehad.

Wist u dat?
Alle pensioenfondsen in
Nederland kampen met
de extreem lage rente.
Hoe komt dat?

Verantwoord beleggen is ook:
invloed uitoefenen
Als grote belegger besteedt SBZ
Pensioen steeds meer aandacht aan
verantwoord beleggen. Zo gaat Robeco
namens ons onder meer in gesprek
met grote bedrijven om ze aan te
zetten om duurzamer en maatschappelijk verantwoord te produceren.
Bij verantwoord beleggen beoordeelt
SBZ Pensioen grote bedrijven op het
gebied van milieubeleid, sociale
omstandigheden en goed onderne
mingsbestuur. Ook is gezondheidszorg
een belangrijk speerpunt. Concreet
beleggen we bijvoorbeeld niet in
bedrijven die zich schuldig maken aan

kinderarbeid. SBZ Pensioen sluit ook
bedrijven in de tabaksindustrie uit.
Invloed uitoefenen op bedrijven helpt
Op verschillende manieren oefent
Robeco namens ons invloed uit op
bedrijven. Bijvoorbeeld door actief deel
te nemen aan aandeelhoudersvergade
ringen en het stemrecht te benutten.
Meer weten over ons beleid?
Kijk op www.sbzpensioen.nl/
Hetpensioenfonds/Verantwoordbeleg
gen. U vindt er meer informatie over
het uitsluiten van bedrijven en over
ons beleid verantwoord beleggen.

Stel, wij moeten u 105 euro
betalen over een jaar. Bij een
rente van 5% hoeven wij nu maar
100 euro te reserveren. Maar als
de rente 0% is moeten wij nu al
105 euro reserveren. Iedere euro
die wij méér moeten reserveren,
gaat af van onze buffers. Daarom
is een lage rente in het nadeel
van pensioenfondsen, maar het
is niet verantwoord en ook niet
toegestaan om met een hogere
rente te rekenen, terwijl
de feitelijke rente lager is.

Wij staan voor u klaar
Heeft u vragen? Een opmerking?

Pensioen Actueel is een uitgave van SBZ Pensioen.
SBZ Pensioen is een handelsnaam van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds
Zorgverzekeraars, KvK nr. 41178751
Realisatie Achmea Pensioenservices, afdeling Pensioencommunicatie
Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. In het pensioenreglement
staat de inhoud van de regeling volledig beschreven. U vindt het op de website of u kunt het opvragen via info@sbz.nl.
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd of overgenomen.

Of wilt u meer informatie?
U kunt ons op meerdere manieren bereiken.
Bezoekadres: Handelsweg 2, 3707 NH zeist
Telefoon: (030) 245 30 01
E-mail: info@sbz.nl
Postadres: Postbus 20005, 7302 HA Apeldoorn
Voor meer informatie kunt u ook terecht op

sbzpensioen.nl

