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Persbericht 
 
 
SBZ Pensioen valt in de prijzen voor Collectief Variabel Pensioen 
SBZ Pensioen is door het gezaghebbende Investment & Pensions Europe (IPE) uitgeroepen tot beste 
pensioenfonds van Nederland. Het fonds ontving de IPE-award samen met het pensioenfonds van Shell in 
Nederland, voor het Collectief Variabel Pensioen (CVP). De jury was onder de indruk van het ingenieuze 
ontwerp van CVP. “SBZ Pensioen en Shell hebben een innovatief pensioen ontwikkeld dat zijn tijd vooruit 
is.” De regeling sluit aan bij de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel zoals recent afgesproken in 
het Pensioenakkoord, en wordt nu al uitgevoerd. CVP, dat beide fondsen ontwikkelden samen met Achmea 
Pension Services (APS), wordt daarom ook wel aangeduid als de pensioenregeling van de toekomst. 
 
Deelnemers in de beschikbarepremieregelingen van SBZ bouwen individueel kapitaal op, dat vanaf leeftijd 58 
in 10 jaar geleidelijk wordt overgezet naar CVP. Het beleggen gaat daarin gewoon door, maar dan collectief. 
Zo kunnen deelnemers dus ook na pensionering nog voordeel hebben van winsten en kan koopkracht 
gecompenseerd worden. Een voordeel ten opzichte van andere premieregelingen is dat deelnemers bij 
pensionering hun kapitaal niet hoeven te verkopen voor pensioen bij een verzekeraar. Dat scheelt heel veel 
kosten. Met deze innovatieve propositie bereikt SBZ Pensioen voor zijn deelnemers naar verwachting het 
hoogste resultaat.  Lees meer over het Collectief Variabel Pensioen. 
 
Eerder dit najaar eindigde SBZ Pensioen met CVP als 2e bij de wereldwijd georganiseerde Innovation Awards 
van het Amerikaanse vakblad Pensions & Investments, ook weer samen met Shell en APS. Ook deze jury zag 
de regeling als voorbeeld voor de invulling van het nieuwe pensioenstelsel. Tot slot was CVP genomineerd 
voor de PensioenPro Innovatie Award, die op 10 december werd uitgereikt. 
 
Deelnemers in de beschikbarepremieregelingen van SBZ bepalen hun risicoprofiel met de Beleggingsbalans. 
Met deze interactieve, grafische tool zien ze direct het effect van hun keuze op het totale pensioeninkomen. 
Tijdens de jaarlijkse Pensioen3daagse werd deze online tool bekroond met de 1e PensioenWegwijzer 2020 
publieksprijs. Minister Koolmees reikte de prijs virtueel uit.  
 
SBZ Pensioen is het pensioenfonds voor de sector van financiële instellingen, verzekeringsbedrijven en 
zakelijke dienstverleners. Het fonds voert diverse collectieve pensioenregelingen uit voor inmiddels meer 
dan 50 werkgevers en in totaal zo’n 45.000 deelnemers. Aansluiting is voor werkgevers binnen deze sector 
vrijwillig. Het pensioenvermogen bedraagt momenteel ruim €7 miljard.  
 
Rijswijk, 11 december 2020 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alfred Kool, via 06-53211222 of per email: 
alfred@koolcc.nl  


