
Volgens Reiniera van der Feltz, uitvoerend bestuurslid SBZ Pensioen, is het ver
nieuwde portaal een flinke sprong voorwaarts. “Het is allemaal veel overzichtelijker 
en begrijpelijker. En het nieuwe portaal biedt vooral gemak. “Neem de brieven die 
we sturen. Deelnemers en pensioengerechtigden hoeven die niet meer zelf in een 
map te bewaren. Alle correspondentie is via het portaal eenvoudig te raadplegen. 
Per deelnemer en pensioengerechtigden is die overzichtelijk en veilig opgeslagen.”

Digitaal
SBZ Pensioen gaat voortaan volledig digitaal communiceren. Reiniera: Dat is 
niet alleen veilig en gemakkelijk. Het scheelt ook enorm in de kosten. Porto was 
tot nu toe één van de grootste kostenposten voor communicatie. Dat sparen we 
nu uit. Dat komt ieder s pensioen ten goede.

Reacties en verbeterpunten
Graag horen we terug wat u van het nieuwe portaal vindt. Zijn er verbeterpunten? 
Geef die vooral door via info@sbz.nl. U kunt hierover ook bellen van maandag tot 
en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op het nummer (030) 245 30 01. 
Elke verbetering is welkom.

Nieuwsbrief van SBZ Pensioen april 2019

Grondige facelift ‘Mijn pensioen’ 
Duidelijk zicht op uw pensioen. Met filmpjes en animaties. En met handige hulpmiddelen.  
Uw persoonlijke portaal op onze website, ‘Mijn Pensioen’, is vergaand verbeterd. Wat vindt u 
van het vernieuwde portaal? Als u inlogt op https://www.sbzpensioen.nl/mijn-pensioen staat 

er een welkomstvideo voor u klaar. We zijn benieuwd naar uw reactie.

https://www.sbzpensioen.nl/mijn-pensioen?utm_campaign=1-5&utm_source=deelnemers&utm_medium=Pensioenactueel&utm_content=mijnpensioen
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Pensioenreglement ondergaat  
een paar veranderingen
Enkele onderdelen van onze Middelloonregeling zijn gewijzigd.  

De meeste veranderingen zijn het gevolg van nieuwe wettelijke regels. 

Op de website vindt u een compleet overzicht van de wijzigingen. 

De wijzigingen gaan onder meer over de volgende onderwerpen:
• Minipensioenen van minder dan 2 euro per jaar komen te vervallen.
• Als een pensioenuitkering niet is aangevraagd en uitbetaald, vervalt dit 

pensioengeld aan SBZ Pensioen wanneer de pensioengerechtigde overlijdt. 
Wat er in het pensioenreglement veranderd is ten opzichte van vorig jaar is, 
dat in bijzondere situaties – ter beoordeling aan het bestuur – kan worden 
besloten de pensioenuitkeringen uit te betalen aan andere erfgenamen dan  
de partner en/of de kinderen.

Kijk voor meer informatie op onze website www.sbzpensioen.nl.

Pensioencafé  
in het najaar

Zet alvast in uw agenda: het 
Pensioencafé, onze tweejaarlijkse 
bijeenkomst voor (bijna) 
pensioen gerechtigden van 
SBZ Pensioen, vindt dit jaar 
plaats op woensdag 25 septem
ber en wel in het Spoorweg
museum in Utrecht van 12.30  
tot 17.00 uur.  
Hopelijk zien we u dan!

Financiële situatie: herstel na dip

Hoe financieel gezond we zijn lezen we af aan de dekkingsgraad. Hoe hoger die staat,  

hoe gezonder we zijn. Eind februari stond onze beleidsdekkingsgraad op 111,6%. 

Lukt het om deze stand gedurende het 
jaar vast te houden of te verbeteren? 
Dan is er mogelijk ruimte voor een 
gedeeltelijke toeslag op uw pensioen.
Wanneer we terugkijken op de finan
ciële situatie van SBZ Pensioen van  
de afgelopen 2 jaar, dan zien we dat de 
beleidsdekkingsgraad tot medio 2018 
keurig opliep. Daarna volgt er een 
periode van stabilisatie en een daling 
aan het eind van 2018. 

Rente daalt weer
De verbetering van onze financiële 

situatie in de eerste helft van 2018 had 
sterk te maken met de rente die iets 
steeg in die periode. Voor pensioen
fondsen is hogere rente goed nieuws. 
Dan stijgt ook de dekkingsgraad. 
Helaas is er al weer een eind gekomen 
aan de stijging van de rente. Sinds een 
paar maanden daalt de rente weer.  
Die daling trekt ook onze dekkings
graad mee naar beneden.

Aandelen onder druk
Ook de gang van zaken op de aan
delenbeurzen beïnvloedt de stand van 

onze dekkingsgraad. In december 
kregen de aandelenbeurzen een flinke 
tik. Die dip raakte ook de beleggingen 
van SBZ Pensioen. Begin dit jaar  
wisten de aandelenbeurzen zich  
aardig te herstellen. Daar profiteerden 
wij van mee. 

Meer informatie
Hoe onze financiële situatie zich 
ontwikkelt kunt u op de voet volgen  
op onze website www.sbzpensioen.nl.

https://www.sbzpensioen.nl/?utm_campaign=1-5&utm_source=deelnemers&utm_medium=Pensioenactueel&utm_content=pensioenreglement
https://www.sbzpensioen.nl/?utm_campaign=1-5&utm_source=deelnemers&utm_medium=Pensioenactueel&utm_content=financielesituatie
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Inspiratieverhalen over pensioen
Een heel leven gewerkt. En dan volgt de periode van pensioen.  
Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. ‘Leef je Pensioen’ is 
een website met inspiratie-verhalen hierover. Het is een initiatief van 
Achmea Pensioenservices, de pensioenuitvoerder van SBZ Pensioen. 

Vele tientallen pensioengerechtigden 
vertellen op www.leefjepensioen.nl  
hoe zij hun leven leiden sinds hun 
pensioen. Ook is het mogelijk om  
op de website in contact te komen  
met organisaties en personen.  
Verder vindt u er handige tips. 

Neem eens een kijk je op  
www.leefjepensioen.nl. U vindt er  
ook handige tips en ideeën. U kunt  
zich onder meer inschrijven voor  
een maandelijkse nieuwsbrief  
met inspirerende interviews  
en verhalen.

Ons vernieuwde deelnemersportaal (‘Mijn Pensioen’) 
vind ik echt een verademing. Het brengt het pensioen 
voor iedereen veel dichterbij. Ook voor jonge deel
nemers. Pensioen is voor bijna iedereen taaie kost. 
Het nieuwe portaal maakt het behapbaar. Geen moeilijk 
gedoe. Op een supereenvoudige manier krijg je 
antwoord op de belangrijkste pensioenvragen.
Ik daag iedereen uit om er naar toe te gaan en bijvoor
beeld de vraag te stellen: hoeveel pensioen krijg ik later 
als ik ooit ophoud met werken? Met een paar kliks 
verschijnt het antwoord. Heel concreet, heel praktisch. 

Zo kun je allerlei vragen stellen. Misschien wil je eerder 
met pensioen maar nog wel 2 dagen per week blijven 
werken. Wat betekent dat voor mijn pensioen? 
Per direct krijg je antwoord. Of deze, over mijn persoon
lijke situatie: mijn partner bouwt – net zoals ik – een 
mooi pensioen op. Voor ons geldt dat we het partner
pensioen eigenlijk niet nodig hebben. Wat ons betreft 
kan dat deel van het pensioen straks gewoon worden 
overgeheveld naar ons persoonlijke ouderdoms
pensioen. De vraag die je nu eenvoudig via het portaal 
kunt stellen is: hoeveel extra pensioen levert mij dat op? 

Doordat je zo eenvoudig kunt spelen met je pensioen 
wordt pensioen veel concreter. De barrière verdwijnt 
waardoor je pensioen opeens veel dichterbij komt.  
Juist ook voor jonge deelnemers. 

Met dit portaal kun je antwoord krijgen op alle keuze
mogelijkheden die ons pensioen biedt. Ook de vorm
geving bevalt me. Het sluit aan bij hedendaagse 
communicatie. Wat mij betreft slaat het nieuwe portaal 
een brug tussen de deelnemers en hun SBZpensioen. 
Lieten ze het vroeger links liggen omdat het te vaag en 
abstract is, nu krijg je er spelenderwijs hele duidelijke 
antwoorden. 
Ik ben er echt trots op. Ik laat het vernieuwde  
SBZportaal graag aan anderen zien. Ik zou zeggen:  
probeer het zelf ook eens uit.  
Wat vind jij ervan?

Erik Kemper
Bestuurder en lid beleggings
commissie SBZ Pensioen
Bij Menzis is hij manager 
Treasury & Vermogensbeheer

Pensioen opeens veel dichterbij!

Column

Wij helpen u graag  bij de pensioenkeuzes  Phone (030) 245 30 01
ENVELOPE  info@sbz.nl

https://www.leefjepensioen.nl/?utm_campaign=1-5&utm_source=deelnemers&utm_medium=Pensioenactueel&utm_content=leefjepensioen
mailto:info%40sbz.nl?subject=


Vraag:
Met hoeveel procent heeft SBZ Pensioen de pensioenen van  
actieve deelnemers, pensioengerechtigden en iedereen die een  
premievrij pensioen heeft, verhoogd per 1 januari 2019?

Geef uw antwoord uiterlijk 1 juni 2019 door. 
Dat kan eenvoudig via sbzpensioen.nl. Onder de deelnemers verloten we een leuke verrassing.

Het juiste antwoord op de vraag “Hoe oud worden onze kinderen?” was antwoord a. 81 jaar en 6 maanden. 
De prijswinnaar heeft inmiddels bericht gehad.

Kort nieuws
Convenant verantwoord beleggen
SBZ Pensioen heeft het convenant Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen ondertekend. Het IMVBconvenant is een 
initiatief van de landelijke Pensioenfederatie. In het convenant 
staan richtlijnen om internationaal verantwoord te beleggen en 
invloed uit te oefenen op bedrijven waar misstanden plaatsvinden. 
Op de website van de Pensioenfederatie leest u er meer over:  
www.pensioenfederatie.nl 

Welkom nieuwe deelnemers
SBZ Pensioen heet alle nieuwe deelnemers welkom. Diverse  
nieuwe werkgevers hebben zich bij SBZ aangesloten. Ook biedt 
SBZ Pensioen per dit jaar de Nettopensioenregeling aan. Bij deze 
regeling betalen deelnemers elke maand een premie vanuit hun 
netto salaris (boven de fiscaal maximale grens) die op een  
beleggingsrekening wordt gezet. Zo bouwen deze deelnemers  
een aanvullend pensioenkapitaal op. Deelnemers die al Netto
pensioen opbouwden bij ABNAMRO PPI zijn nu ondergebracht  
bij de Nettopensioenregeling van SBZ Pensioen.

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.

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

Of wilt u meer informatie?

U kunt ons op meerdere manieren bereiken.

Bezoekadres: Handelsweg 2, 3707 NH Zeist

Telefoon: (030) 245 30 01

Email: info@sbz.nl  

Postadres: Postbus 20005, 7302 HA Apeldoorn

Voor meer informatie kunt u ook terecht op

sbzpensioen.nl

Hebben wij uw 
e-mailadres al?
Zoals u op pagina 1 heeft kunnen lezen 
versturen we steeds meer post digitaal. 
Daarom is het belangrijk dat we uw email
adres hebben. Dan kunnen we u goed blijven 
informeren. Heeft u het al aan ons door
gegeven? Dat kan heel gemakkelijk via  
‘Mijn Pensioen’ op www.sbzpensioen.nl. 

A   0,1% 

B   0,2%

C   0,3%

D   0,4%
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