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in de aarde heeft gehad. Het verantwoor-
dingsorgaan schrijft dat uitvoerder Achmea 
Pensioenservices het project later dan ge-
pland heeft opgeleverd. De nub’ers stellen 
dat vorig jaar een intens en hectisch jaar is 
geweest vanwege de vertraging van dit pro-
ject. ‘De stagnaties in de voortgang leidden 
na de zomer tot veel bestuurlijke dynamiek’, 
schrijven de nub’ers. Begin dit jaar dreigde de 
vertraging zelfs de reguliere werkzaamheden 
in de wielen te rijden. Dit hebben ze gemeld 
bij DNB. 

Achmea heeft uiteindelijk extra mensen op 
het project gezet om het project af te ronden. 
De nub’ers concluderen dat het omgekeerd 
gemengd bestuursmodel deze lakmoestest 
goed heeft doorstaan. ‘Vorige maand, een half 
jaar later dan gepland, is het project uitein-
delijk naar tevredenheid afgerond’, zegt Van 
der Feltz. ‘Bij elk project heb je nu eenmaal te 
maken met tegenvallers. 

De twee dc-regelingen die SBZ heeft ont-
wikkeld in samenwerking met Achmea 
Pensioenservices, lijken in grote lijnen op 
die van Shell, pionier op het vlak van door-
beleggen bij een individuele dc-regeling. 
Deelnemers bouwen individueel pensi-
oenkapitaal op in een lifecycle belegging 
met de keus uit drie profielen: defensief, 
neutraal en offensief. Een jongere deel-
nemer start met respectievelijk 70%, 85% 
of 100% zakelijke waarden. Het beleg-
gingsrisico wordt vanaf 45-jarige leeftijd 
automatisch geleidelijk afgebouwd naar-
mate de pensioendatum nadert. Tien jaar 
vóór de pensioendatum gaat het opgebouw-
de kapitaal in tien stappen over naar het 
Collectief Variabel Pensioen (CVP). In het 
CVP delen de deelnemers alle beleggings- 
en verzekeringsrisico’s. Dit uitkeringsfonds 
heeft 30% belegd in zakelijke waarden.

DIGITALISERING

De uitkeringen komen uit dit fonds en de 
hoogte ervan hangt deels af van het beleg-
gingsrendement. Schommelingen worden 
uitgesmeerd. Een daling van bijvoorbeeld 
6% wordt over drie jaar verdeeld. Dat geldt 
ook voor stijgingen. ‘Hierin wijken we af van 
het uitkeringsfonds van Shell. Dat fonds 
smeert dalingen en stijgingen uit over vijf 
jaar. We hebben gekozen voor een kortere 
periode. Na vijf jaar zijn deelnemers de 

GEEN BUFFER

Om het fonds aantrekkelijker te maken, heeft 
SBZ zowel de bestaande db-regeling op de 
schop genomen als twee nieuwe dc-regelingen  
ontwikkeld. ‘Werkgevers kunnen de middel-
loonregeling aanpassen aan hun voorkeuren. 
Een aantal zaken zoals de franchise, opbouw-
percentage en percentage partnerpensioen is 
flexibel’, zegt Tiessen. 

Om alle ambities te kunnen verwezenlij-
ken, heeft het fonds vorig jaar €2,3 mln 
aan projectkosten gemaakt. Hierdoor kwa-
men de uitvoeringskosten per deelnemer 
(actieven en gepensioneerden) eenmalig 
uit op bijna €250. Exclusief projectkosten 
was dat €177. ‘Ons doel is een verlaging 
van de kosten naar zo’n €150 per deelne-
mer. We verwachten dat dat mogelijk is als 
gevolg van besparingen door onder meer 
de overgang op digitaal communiceren en 
de automatisering van veel processen. Als 
meer werkgevers zich aansluiten, drukt dat 

eveneens de kosten per deelnemer’, aldus 
Van der Feltz. 

Met de beschikbare-premieregeling mikt SBZ 
niet alleen op nieuwe klanten, maar ook op 
bestaande relaties. ‘Voor sommige werkge-
vers kan de dc-regeling wellicht een goed 
alternatief zijn voor de bestaande middelloon-
regeling. Uit berekeningen van Ortec Finance 
blijkt dat de dc-regeling per euro premie naar 
verwachting meer pensioen oplevert dan de 
middelloonregeling. Dat komt omdat bij de 
dc-regeling geen buffer hoeft te worden aan-
gehouden en omdat het lifecycle beleggen in 
een dc-regeling naar verwachting meer rende-
ment oplevert bij een gelijkblijvend risico.’

SHELL

Zowel het verantwoordingsorgaan als de 
niet-uitvoerende bestuurders (nub’ers) mel-
den in het jaarverslag dat de invoering van de 
dc-regeling en het nieuwe portaal veel voeten 

Voorzitter Ties Tiessen en uitvoerend 
bestuurder Reiniera van der Feltz van 
SBZ Pensioen.

SBZ heeft sinds 2018 gekozen voor groei. Van 
der Feltz: ‘We staan open voor bedrijven met 
werknemers die vergelijkbaar zijn met het 
huidige bestand. Denk aan HBO-plus. Een 
homogeen deelnemersbestand maakt het 
eenvoudiger te communiceren met de deel-
nemers. Ook zaken als sterftecijfers lopen 
dan niet te veel uiteen.’

‘We richten ons in eerste instantie op de 
financiële sector, maar staan ook open voor an-
dere bedrijven, zoals ingenieursbureaus’, zegt 
Tiessen. De openstelling van het fonds heeft tot 
nu toe geresulteerd in de komst van 500 nieu-
we actieve deelnemers. Dit jaar zijn twee kleine 
verzekeraars en twee andere ondernemingen 
overgekomen naar SBZ. Hierdoor staat de teller 
op 57 aangesloten werkgevers. 

SBZ heeft geen exacte groeidoelstelling ge-
formuleerd. ‘Het valt moeilijk te voorspellen 
omdat het schoksgewijs gaat’, zegt Van der 
Feltz. ‘We voeren gesprekken met grote en 
kleine werkgevers.’

Het ontbreekt SBZ niet aan ambities. De 
klanttevredenheid moet verder omhoog, de 
uitvoeringskosten omlaag. Bovendien wil het 
fonds verder groeien, vertellen voorzitter Ties 
Tiessen en uitvoerend bestuurder Reiniera 
van der Feltz. SBZ, oorspronkelijk voor zorg-
verzekeraars, staat sinds vorig jaar ook open 
voor andere financiële instellingen en zakelij-
ke dienstverleners.

‘Groei leidt tot lagere kosten per deelnemer’, 
aldus Van der Feltz, die sinds 2014 in het be-
stuur zit. ‘Het is een manier om de daling van 
het aantal werknemers bij zorgverzekeraars 
op te vangen.’ Net als bij andere financiële 
instellingen daalt het aantal medewerkers 
bij zorgverzekeraars gestaag als gevolg van 
verdere digitalisering. SBZ verwacht dat die 
daling de komende jaren zal aanhouden.

SBZ is na PNO Media en PGB het derde 
niet-verplichte bedrijfstakfonds dat een 
dc-regeling introduceert. Volgens Tiessen 
is het niet-verplichte karakter van het 

fonds een pre. ‘Omdat SBZ Pensioen een 
niet-verplicht fonds is, kunnen aangesloten 
werkgevers altijd weg als ze ontevreden zijn. 
We zijn gewend scherp te letten op de klant-
tevredenheid’, zegt hij. Bij de aangesloten 
werkgevers scoort het fonds hoog. De acht 
zorgverzekeraars en andere bedrijven geven 
het fonds, dat de pensioenadministratie heeft 
uitbesteed aan Achmea Pensioenservices, 
een royale acht. 

500 NIEUWE DEELNEMERS

‘Deelnemers die contact met het fonds op-
nemen, vragen we of ze het fonds zouden 
aanraden aan een ander, de zogeheten Net 
Promotor Score’, zegt Van der Feltz. ‘Die 
staat op neutraal tot iets boven neutraal. 
Dat is niet slecht, maar kan beter. We zien 
het als een vertrekpunt.’ De SBZ-bestuurders 
verwachten dat het vernieuwde digitale por-
taal van het fonds hierbij een belangrijke rol 
gaat spelen.

De groeiambities  
van SBZ Pensioen
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SBZ Pensioen is het derde niet-verplichte 
bedrijfstakfonds dat een dc-regeling gaat 
aanbieden. De toestroom van nieuwe werkgevers 
moet leiden tot lagere uitvoeringskosten.
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VERMOGEN*

€5,5MRD
AANGESLOTEN WERKGEVERS

57
ACTIEVE DEELNEMERS

10.378 
GEPENSIONEERDEN

7982
SLAPERS

24.734
BELEIDSDEKKINGSGRAAD 
(EIND SEPTEMBER 2019)

107,5%
ACTUELE DEKKINGSGRAAD 
(EIND SEPTEMBER 2019)

102,1%
KOSTEN PER DEELNEMER 

€177
KOSTEN VERMOGENSBEHEER 
(INCL. TRANSACTIEKOSTEN)

0,83% 

RENDEMENT (INCLUSIEF OVERLAYS) 
AFGELOPEN VIJF JAAR 

7,7%

PROFIEL

* cijfers per eind 2018, tenzij anders vermeld

een paar vragen inzicht krijgen in zijn toe-
komstige uitgavenpatroon. 

E-MAILADRES

We willen zoveel mogelijk communicatie di-
gitaal laten verlopen’, zegt Tiessen. ‘Wie dat 
niet wil, kan dat melden. Tot nu toe hebben 
slechts tweehonderd deelnemers laten we-
ten de voorkeur te geven aan papier. Dat is 
minder dan we hadden verwacht. Ook veel 
ouderen kunnen goed overweg met compu-
ters en mobiele apparaten.’

Bij het streven naar digitalisering van de com-
municatie is een obstakel dat het fonds van 
lang niet alle deelnemers een e-mailadres 
heeft. Van ruim één op de vijf deelnemers is 
het digitale adres bekend. Onder actieve deel-
nemers ligt dat percentage beduidend hoger, 
zo’n 40%. ‘Soms hebben we wel het zakelijke 
adres, maar geen privé-adres. Dan is de deel-
nemer niet meer bereikbaar als hij uit dienst 
treedt’, aldus Van der Feltz.

daling waar het over ging al lang vergeten’, 
aldus Van der Feltz.

De bruto dc-regeling is een alternatief voor 
de middelloonregeling en sluit goed aan op 
het nieuwe pensioenstelsel. De nettopen-
sioenregeling is een regeling bovenop de 
middelloonregeling voor werknemers die meer 
dan een ton verdienen. Eind juni namen 144 
werknemers deel aan die regeling met een 
gezamenlijk kapitaal van €2,2 miljoen. Deze re-
geling werd eerder uitgevoerd door ABN Amro. 

SBZ heeft hoge verwachtingen van verde-
re digitalisering van de communicatie. ‘We 
hebben alle deelnemers aangeschreven. Zo’n 
15% heeft direct ingelogd op het vernieuwde 
portaal’, aldus Van der Feltz. Op het portaal 
wordt alle pensioeninformatie van een deel-
nemer gebundeld in één overzicht. Degenen 
die naast de middelloonregeling ook een 
nettoregeling hebben, krijgen zo overzicht 
over hun hele pensioen. Ook kan de deelne-
mer pensioen of vermogen van buiten SBZ 
Pensioen toevoegen aan het overzicht en via 

inds juni is Ties Tiessen (62) onafhankelijk voorzitter van het bestuur van SBZ Pensioen. Hij is de 
opvolger van Adri van der Wurff. Tiessen was eerder financieel directeur bij LeasePlan Nederland 
en cfo bij Zwitserleven. ‘Daar was het doel de hoogste klanttevredenheid te behalen. Dat is gelukt’, 
zegt Tiessen. Verder was Tiessen jaren voorzitter van de raad van commissarissen van het voor-
malige Shell-pensioenfonds op Curaçao.

Sinds 2016 is Tiessen alleen nog commissaris en toezichthouder bij diverse organisaties. ‘Ik wilde 
een breed pakket met zowel profit als non-profitinstellingen.’ Tiessen zit onder meer in de raad 
van toezicht van het Spaarne Gasthuis en de raad van commissarissen van Krasnapolsky Hotels 
(NH Hotel Group) en Afvalzorg. Bij Triodos Investment Management is Tiessen voorzitter van het 
beleggingscomité van het Triodos Multi Impact Fund.

‘Daarnaast was ik op zoek naar één ambitieus pensioenfonds. Ik heb even gezocht en kwam toen 
in aanraking met SBZ Pensioen. Dat fonds sprak me aan omdat het een voorloper is op het gebied 
van digitalisering en stuurt op klanttevredenheid.’

Tiessen verwacht dat pensioenfondsen moeilijke tijden tegemoet gaan vanwege de lage rente. ‘De 
bomen groeien niet meer tot in de hemel. Het is een uitdaging de pensioenregeling zo uit te voeren 
dat zowel deelnemers als werkgevers tevreden zijn.’

NIEUWE VOORZITTER TIES TIESSEN
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