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Agenda

1. SBZ Pensioen per 1-1-2022



ca 10.400
actieve deelnemers

Middelloon en 

CVP-regeling

45
WERKGEVERS

7,1 MLD
VERMOGEN

SINDS 

2007
OUTPERMANCE HELE 

PORTEFEUILLE

Totaal aantal deelnemers

ca 45.000

60 JAAR

ERVARING IN DE SECTOR

ACTUELE SDEKKINGSGRAAD

117%

Cijfers per 31 december 2021

SBZ Pensioen in het kort
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• Structurele outperformance van bijna 1%-punt over de afgelopen 10 jaren

• 14e plaats (en 3e van de peergroup) op de VBDO-ranglijst a.g.v. MVB-beleid
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2.600
actieve deelnemers

7.800
actieve deelnemers

Eigen CAO’s en arbeidsvoorwaarden

13
WERKGEVERS

32
WERKGEVERS

CAO Zorgverzekeraars en Verzekeraars Binnendienst

Middelloonregeling en Nettopensioenregeling 
(met collectief variabel pensioen  (CVP))

Beschikbarepremieregeling 
(met collectief variabel pensioen  (CVP))
en Nettopensioenregeling

SBZ Pensioen per 1-1-2022
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Verkort jaarverslag 2021 binnenkort beschikbaar



7 2. Risicobereidheidsonderzoek



Pensioenakkoord: 

Iedereen naar een premieovereenkomst
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Premie nu staat vast

Wat voelt comfortabel en wat niet?

Inkomen later is onzeker

Meer weten? https://www.sbzpensioen.nl/pensioenakkoord

https://www.sbzpensioen.nl/pensioenakkoord
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Wat wilden we graag van de deelnemers weten?

• Hoeveel risico u wílt nemen met uw beleggingen. Tegenover risico staat gemiddeld genomen 

meer rendement maar het kan tegenzitten;

• Hoeveel risico u kúnt nemen. Dit is afhankelijk van of u tegenvallers kunt compenseren.

• Welke risico’s u met wie zou willen delen;

• In welke mate u zelf aan de knoppen wilt zitten;

• Of u wilt kunnen kiezen tussen een variabele en een vaste pensioenuitkering;

• Wat het vermogensbeheer mag kosten;

• Waar u principieel niet in wil beleggen, ook al zou het u een beetje pensioen kosten.

• Geeft inzicht voor beleggingsbeleid per 2023 en later.

• Sociale partners kunnen de uitkomsten gebruiken voor de 

keuze tussen de twee mogelijke regelingen en vraagstukken 

rondom ‘invaren’.
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Uitkomsten onderzoek

• 16% van alle de uitgenodigde deelnemers hebben het onderzoek ingevuld. 

Dit is een representatieve groep van actieve deelnemers, slapers en 

pensioengerechtigden.

• In het onderzoek zijn checkvragen gesteld. Een klein deel heeft geen consistente 

antwoorden gegeven; de antwoorden van die groep zijn niet betrokken in de 

uitkomsten

• De uitkomsten geven een beeld voor bestuur en sociale partners voor contractkeuze 

en beleggingsbeleid 
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Uitkomsten onderzoek

• De gemiddelde risicobereidheid uit de respons past bij de bestaande neutrale 

Lifecycle in de Beschikbarepremieregeling. We zien ook veel deelnemers die (veel) 

meer of minder risico willen lopen. De spreiding is breder dan bij andere 

pensioenfondsen waarvoor een risicobereidheidsonderzoek is uitgevoerd. 
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Uitkomsten onderzoek
• Eén op de vijf deelnemers zegt een tegenvaller op pensioendatum niet op te kunnen vangen. 

Deelnemers met een lage risicobereidheid geven dat vaker aan. Veel deelnemers hebben naast het 

pensioen niets geregeld. Ouderen hebben gemiddeld het minst aantal andere zaken geregeld voor 

hun oude dag. 
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Uitkomsten onderzoek

• Onder niet-gepensioneerden is er een grote voorkeur om zelf te kunnen kiezen hoeveel risico ze lopen 

met hun pensioen. Onder gepensioneerden is die behoefte er minder. 
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Uitkomsten onderzoek

• Een ruime meerderheid vindt het belangrijk om zelf een keuze te kunnen maken 

tussen een stabiele en een variabele uitkering. 
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Uitkomsten onderzoek

• Een groot deel wil een buffer als ‘reservepotje’. De grootste voorkeur gaat uit naar ‘een persoonlijke 

buffer’. Er is minder animo voor een buffer waar ook anderen van kunnen profiteren als het tegenzit. 

Een kwart wil geen buffer.
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Uitkomsten onderzoek

• Een groot deel is het ermee eens dat SBZ Pensioen iets meer kosten maakt voor een kans 

op meer rendement. Dit mag voor een deel van de respondenten wel iets minder zijn dan nu. 

Er zijn weinig deelnemers die kiezen voor meer kosten dan nu. 

• De belangrijkste gewenste uitsluiting bij maatschappelijk verantwoord beleggen is 

‘controversiële wapens, zoals clusterbommen’. Kort daarop volgen bedrijven die kinderarbeid 

gebruiken, bedrijven die bijdragen aan de schending van mensenrechten en bedrijven die 

grote milieuschade veroorzaken. 

Slechts 8% vindt het niet nodig om bepaalde bedrijven uit te sluiten. Van de soorten 

bedrijven die SBZ Pensioen nog niet actief uitsluit zijn ontbossing en gokindustrie vaak 

genoemd. 
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Agenda

3.  Uitdagingen op korte termijn
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Pensioenakkoord

• Overgang naar nieuw pensioenstelsel en invaren in het belang van de (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden ➔ SBZ Pensioen wil zo snel mogelijk implementeren

• Sociale partners moeten keuze maken tussen twee pensioencontracten (solidaire premiecontract dan 

wel flexibele premiecontract) op basis van een set van criteria

• Bij SBZ Pensioen zijn meerdere sociale partners betrokken

o Volgtijdelijkheid en tijdigheid besluitvorming daarom belangrijk om snel te kunnen implementeren

• SBZ Pensioen toetst  (onder andere) de keuze van het contract op uitvoerbaarheid en 

financierbaarheid

o CVP-regeling is al bekend en beschikbaar bij SBZ Pensioen en voldoet aan Wet Toekomst Pensioen
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Pensioenakkoord – algemeen

• Overgang van Middelloon naar Premieregeling; uiterlijk per 1-1-2027

• Geen (of minder) reserves

• Rendementen kunnen eerder worden omgezet in pensioen

• Voor iedereen een gelijke premie in plaats van leeftijdsafhankelijke premie/waarde

• Leeftijdsafhankelijke beleggingsmix:  meer resp. minder risico voor jongeren resp. ouderen

Gevolgen:

• Naar verwachting hogere pensioenen omdat het niet noodzakelijk is om hoge reserves op te bouwen

• Mogelijk grotere wijzigingen per jaar; maar dat wordt voor ouderen beperkt door:

• Minder risicovolle beleggingsmix

• Mogelijke spreiding van de resultaten; bijvoorbeeld over 3 jaar

• Mogelijk een reserve (in uitkeringsfase) om daling te voorkomen/beperken.
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Pensioenakkoord – verschillende rollen

• Liefst zo snel mogelijk keuze sociale partners

• Contractvorm

• Invaren of niet

• Datum overgang

• SBZ Pensioen heeft meerdere sociale partners

• Verschillende keuzes leiden tot ingewikkelde situatie en meerkosten

• Streven naar één contractvorm inclusief invaren

• Lagere kosten en minder governance

• Evenwichtige belangenafweging

• Wij helpen de sociale partners met transitie(plan)

• Latere keuzes

• Premieniveau (in transitieplan)

• Compensatie vanuit premie? (in transitieplan)

• Overige aspecten n.a.v. op te stellen productendienstencatalogus en fitgap-analyse
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Pensioenakkoord – maatwerk

Kenmerken werknemers Wat moet passend zijn?

• Hoger opgeleid en gesalarieerd     ➔ risicohouding, MVB-beleid

• Meer betrokken bij pensioen ➔ transparantie, communicatie en zeggenschap

• Wensen tot keuzemogelijkheden en innovatie  ➔ keuzemogelijkheden en digitalisering

• Kortere dienstverbanden ➔ solidariteit, overdrachtswaarde bij overstap

➔ Homogene groep, dus product en uitvoering afstemmen op gezamenlijke kenmerken 

➔ Beste product tegen zo laag mogelijke kosten
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Pensioenakkoord – verschillen contracten 

 solidair flexibel 

   

Uitgangspunten SER-rapport "Naar een nieuw pensioenstelsel" van juni 2019   

   

directer meebewegen met de ontwikkeling van de economie 1) + ++ 

een persoonlijker en transparanter contract - + 

aansluiting op de arbeidsmarkt 0 + 

collectief risico's delen   

overlijden en arbeidsongeschiktheid + + 

langlevenrisico + + 

beleggingsrisico opbouwfase - - 

beleggingsrisico vanaf 58 jaar + + 

intergenerationele risico's 1) 

 

 

 1)Vanwege solidariteitsreserve 

+ - 
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Poll:
Heeft u al een voorkeur voor een contract in het 

nieuwe pensioenstelsel?

• Ja, het Flexibele contract

• Ja, het Solidaire contract

• Weet ik niet
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Pensioenakkoord – communicatie

• Algemeen

• Informatie verkrijgen via bijvoorbeeld

• Deelnemerspanel

• Rechtstreekse contacten werkgevers en deelnemers

• Risicobereidheidsonderzoek

• Informatie verstrekken via PensioenActueel (nieuwsbrief), website en webinars

• Na akkoord sociale partners

• Afstemming tussen sociale partners en uitvoerder

• Meer gedetailleerde informatie delen

• Tijdens en na transitie

• Voortdurende verbetering communicatie en administratie
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Pensioenakkoord – algemene communicatie

https://www.sbzpensioen.nl/pensioenakkoord
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Pensioenakkoord – communicatie bij transitie

• Een communicatieplan maakt deel uit van het transitieplan. De pensioenuitvoerder legt hierin vast 

hoe zij deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden 

(achtergrond)informatie geeft over de relevante gevolgen van wijzigingen. 

Ook staat beschreven op welke wijze en wanneer de informatie wordt verstrekt of beschikbaar 

gesteld. De informatie geeft ten minste inzicht in de persoonlijke pensioensituatie vlak vóór en na 

de overstap en over een mogelijke compensatie.

• De AFM houdt toezicht op het communicatieplan en de uitvoering daarvan. Het moet dat het 

communicatieplan 6 maanden voor transitie en uiterlijk 1 juli 2025 gereed moet zij binnen twee 

weken na afronding aan de AFM worden verstrekt. 



27

Poll:
Voelt u zich met deze informatie comfortabel 
genoeg om uw werknemers te informeren?

• Ja

• Nee
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Administratie

• SBZ Pensioen wil beste digitale platform

• Innovatie nodig voor beste administratie en communicatie

• Eerste pensioenfonds bij APS per 1-1-2022 over naar nieuwe platform

• Platform wordt nu gereed gemaakt voor (transitie naar) nieuw pensioenstelsel

• SBZ Pensioen is betrokken bij opstellen transitieplan

• Naar verwachting gaan eerste fondsen over in 2024

• Per 1-7-2022 is een voldragen implementatieplan opgeleverd

• Veel aandacht aan risicomanagement en fallback-scenario

• Onzekerheden:

• Exacte invulling van wetgeving

• Tijdige besluitvorming van sociale partners

• Ontwikkeling administratiesysteem
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Beste klantbediening

• Op dit moment zijn klanten over het algemeen tevreden

• Relatief snelle reactietijd

• Hoge klanttevredenheid

• Goede uitkomsten SLA

• Wat zijn aanvullende wensen?

• Streven naar combinatie van verbeterde dienstverlening en daling van kosten

• Voortdurende innovatie

• Groei noodzakelijk
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Wetgeving en DNB

• Op 30 juni 2022 heeft Ministerie de tweede ronde vragen vanuit Tweede Kamer naar aanleiding 

van conceptwet Toekomst Pensioenen beantwoord

• Daarna:

• Procedurevergadering hoe de wet verder wordt behandeld

• Een of meerdere wetgevingsoverleggen

• Behandeling in Tweede en Eerste Kamer

• Lagere regelgeving

• Advies Commissie Parameters is vertraagd; in Q4-2022 advies

• Er wordt nog steeds gekoerst op ingang nieuwe wetgeving per 1 januari 2023

• Bedrag ineens wordt uitgesteld tot 1 juli 2023

➔ Regelmatig overleg met politieke partijen, DNB en Pensioenfederatie blijft nodig



31 4.  Zorgplicht en keuzebegeleiding
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Zorgplicht en keuzebegeleiding

• Pensioenfondsen hebben een zorgplicht bij de uitvoering van een premieregeling, waaronder

• Informatieplicht

• Inzicht in mogelijke verschillen bij beleggingsprofielen Beschikbarepremieregeling

• Pensioenfondsen mogen niet adviseren

• Bij nieuw stelsel: keuzebegeleiding

• de deelnemer weloverwogen keuzes laten maken die in zijn eigen belang zijn en passen bij 

eigen situatie

• open norm
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Agenda

5. Wat verder ter tafel komt 

en vragen
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SBZ Pensioen ook op LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/sbzpensioen
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SBZ Pensioen wil zo veel mogelijk mailadressen

➢ Geef uw privé e-mailadres door via mijn.sbzpensioen.nl

➢ Help uw werknemers op weg via uw indienst- en uitdienstpakket (zie Toolbox)

Waarom?

• Mis niets

(briefpost mogelijk maar alleen de wettelijke communicatie)

• Help mee de kosten te beperken

• Ook bereikbaar blijven na uitdiensttreding of pensioen

• Geef uw mening 

(onderzoeken naar risicobereidheid, maatschappelijk verantwoord beleggen, Pensioenakkoord)

https://www.sbzpensioen.nl/werkgevers/toolbox
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Poll:
Heeft u gebruik gemaakt van in-dienst en uit-dienst 
pakket in de Toolbox?

• Ja

• Nee

• Ik weet het niet

Evaluatie

https://forms.office.com/r/pxPMK201qu


Onafhankelijk voorzitter Uitvoerende bestuursleden

Reiniera van der Feltz-

Doude van Troostwijk

Edwin Schokker

Niet-uitvoerende bestuursleden

Ronald van Hees Desiree Wareman Frans Hol Peggy Wilson Sjirk de Groot
Zorgverzekeraars

Nederland

Zorgverzekeraars

Nederland

De Unie CNV Vakmensen Gepensioneerden

Ties Tiessen

Bestuur
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Henk Radder
Zorgverzekeraars

Nederland
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Vragen?

Edwin Schokker en Reiniera van der Feltz
Uitvoerend Bestuurders 

06-53 169 673

edwin.schokker@sbzpensioen.nl

06-43 537 003

reiniera.vanderfeltz@sbzpensioen.nl

www.sbzpensioen.nl

Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden.

mailto:edwin.schokker@sbzpensioen.nl
mailto:edwin.schokker@sbzpensioen.nl

