
U gaat uit dienst of uw dienstverband stopt. Uw huidige werkgever meldt u af bij 

ons pensioenfonds. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan 

SBZ Pensioen. 

Hoe zit het met uw opgebouwd pensioen bij 
SBZ Pensioen? 
Kijk voor informatie over uw opgebouwd pensioen in uw 
persoonlijk portaal Mijn Pensioen. U kunt hier:
• Uw persoonlijke post bekijken, zoals uw Uniform 

Pensioenoverzicht.
• Uw opgebouwde pensioen bekijken.
• Wijzigingen aan ons doorgeven.

Wat moet u weten of zelf regelen?
• Is uw privé e-mailadres (nog) niet bekend bij 

SBZ Pensioen?  
Geef uw privé e-mailadres dan door via 
Mijn Pensioen bij Mijn gegevens. Zo mist u nooit 
informatie over uw pensioen, ook niet als u uit  
dienst of met pensioen bent. Wij communiceren 
voornamelijk digitaal.

• Is uw nieuwe werkgever ook aangesloten bij 
SBZ Pensioen?  
Dan hoeft u verder niets te doen. U ontvangt een 
nieuwe startbrief. In de startbrief leest u hoe de 
pensioen regeling bij uw nieuwe werkgever eruitziet.

• Gaat u bij een werkgever werken die niet aangesloten 
is bij SBZ Pensioen?  
Dan bent u niet langer deelnemer aan dit 
pensioenfonds. 

 – Heeft u een partner? En nam u deel aan de 
Middelloonregeling? 
Dan houdt u het door u opgebouwde 
partnerpensioen. 

 – Heeft u een partner? En nam u deel aan de 
Beschikbarepremieregeling en/of 
Nettopensioenregeling? Dan blijft u bij ons 
verzekerd voor partnerpensioen. Besluit u om de 
verzekering stop te zetten? Geef dit dan door via ons 
contactformulier.  
Lees hier meer over partnerpensioen in uw regeling.

 – Uw opgebouwd SBZ Pensioen meenemen naar uw 
nieuwe pensioenregeling?  
Dat heet waardeoverdracht. Ga na of 
waardeoverdracht in uw situatie voordelig is. Laat u 
hierbij eventueel adviseren door een financieel 
adviseur. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe 
pensioenuitvoerder aan. 

 – Heeft u een klein pensioen opgebouwd bij 
SBZ Pensioen?  
Dan dragen we uw pensioen over naar de 
pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.  
Lukt dat niet? Dan mag het pensioenfonds dit 
bedrag onder bepaalde voorwaarden afkopen.  
U krijgt het bedrag dan in 1 keer, in plaats van  
een maandelijkse pensioenuitkering.  
Lees hier meer over waardeoverdracht.

• U krijgt een overzicht van uw pensioen als u uit 
dienst gaat 
Daarna sturen wij u eens in de 5 jaar een overzicht 
van uw pensioen bij SBZ Pensioen. Deze vindt u bij 
Mijn Pensioen, uw persoonlijk portaal.

SBZ Pensioen regelt uw inkomen voor later.

Uit dienst bij 

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op. 

Op werkdagen zijn wij  
bereikbaar tussen 8.30 en  

17.00 uur op 030 245 30 01.  
Wij helpen u graag verder! 

https://mijn.sbzpensioen.nl/login
https://mijn.sbzpensioen.nl/login
https://www.sbzpensioen.nl/de-pensioenregelingen/middelloonregeling
https://www.sbzpensioen.nl/de-pensioenregelingen/beschikbarepremieregeling
https://www.sbzpensioen.nl/de-pensioenregelingen/nettopensioenregeling
https://www.sbzpensioen.nl/contact
https://www.sbzpensioen.nl/wat-moet-ik-doen-bij/samenwonen
https://www.sbzpensioen.nl/wat-moet-ik-doen-bij/afkoop
https://www.sbzpensioen.nl/wat-moet-ik-doen-bij/waardeoverdracht
https://mijn.sbzpensioen.nl/login
https://www.sbzpensioen.nl/contact
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