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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

116%

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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Overgang naar Beschikbarepremieregeling

• Per 1-1-2022 resp. 1-1-2022 ongeveer 20% resp. 70% van actieve deelnemers in Beschikbarepremie

o Uit (aanvangs)haalbaarheidstoets blijkt dat pensioenresultaten voldoen

• Administratief proces

o Eerst aanpassingen in UPA en SIVI-standaarden nodig

o Jaarwerk moet worden gedraaid voordat meest recente individuele info kan worden verwerkt

o Beperkte uitval in facturatieproces

o Eind januari facturen naar werkgevers die al in Beschikbarepremie en in Middelloon bleven

o Begin februari facturen naar werkgevers die per 1-1-2022 zijn overgegaan naar Beschikbarepremie

o Inleg op individuele beleggingsrekening vrijwel tegelijkertijd met facturatie

o Belegging in eerste instantie volgens neutrale lifecycle

o Vanaf begin februari is kapitaal te zien in Mijn Pensioen en is aanpassing mogelijk naar defensief of 

offensief (dan wel vrij beleggen als werkgever dat mogelijk maakt); nieuwsflits via mail

o Dekking voor overlijden en arbeidsongeschiktheid uiteraard voortgezet

o Startbrieven en stopbrieven worden uiterlijk binnen 3 maanden verstuurd
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Agenda

2.  Pensioenakkoord en 

verantwoordelijkheden
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Pensioenakkoord

• Overgang naar nieuw contract 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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Verantwoordelijkheden
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Agenda

3. Aandachtspunten proces 

Pensioenakkoord
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Aandachtspunten in proces (1)

• Wetgeving Pensioenakkoord

o Vanaf 1-1-2023 “nieuw” pensioencontract mogelijke (waaronder bedrag ineens)

o Grote lijnen zijn bekend zodat in principe een keuze voor het contract kan worden gemaakt

o Sommige zaken zijn nog onduidelijk en moeten nog worden uitgewerkt

• Contractkeuze

• Invaren

• Administratie en vermogensbeheer 

• Transitieplan door sociale partners

o met onder andere mogelijke compensatie a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek

• Implementatie- en communicatieplan door SBZ  Pensioen

o Met onder andere evenwichtigheid besluit invaren 

o Basis zijn de afspraken van sociale partners uit het transitieplan 
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Aandachtspunten in proces (2)

• Goedkeuringstraject

o DNB krijgt maximaal 6 maanden voor goedkeuren invaren en kan dat gemotiveerd met maximaal  

twee maal drie maanden verlengen.

🡺 bij een overgang per 1-1-2024 moet implementatieplan eind 2022 gereed zijn

🡺 dat is de basis voor de mijlpalenplanning
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Mijlpalenplanning SBZ Pensioen

Belangrijke mijlpalen Deadline

Afstemming sociale partners en SBZ Q1-2022 – Q2-2022

Impactanalyse administratie en vermogensbeheer Q1-2022 – Q2-2022

Keuze contract en invaren ZN Q2

Berekeningen pensioencontracten Q2-2022 – Q3-2022

Eindrapport risicopreferentie-onderzoek < 1-5-2022

Bepalen concept-risicohouding < 1-8-2022

Opzet beleid (beleggingen, premie, verdeelregels, communicatie etc.) < 1-8-2022

Keuze contract en invaren overige sociale partners < 1-9-2022

Besluiten compensatie < 1-9-2022

Transitieplan < 1-10-2022

Opzet implementatie- en communicatieplan etc. < 1-11-2022

Melding DNB 31-12-2022
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Aandachtspunten voor uitvoering (1)

• Volgens de roadmap van APS voor de transitie kan SBZ Pensioen per 1-1-2024 overgaan 

naar een nieuw pensioencontract (in het nieuwe administratiesysteem).

• Belangrijke issues

o SBZ Pensioen wil geen first mover zijn in administratiesysteem

o Overgang per 1-1-2024 brengt minder risico’s met zich mee dan overgang per 1-1-2025

o Keuze pensioencontract voor alle sociale partners/werkgevers moet tijdig bekend zijn in 2022

o Zo veel mogelijk eenvoud en eenheid leidt tot laagste kosten

o Mogelijkheid tot inkomende (en uitgaande?) waardeoverdrachten

o Netto/bruto-profijtberekeningen
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Aandachtspunten voor uitvoering (2)

• Zo snel mogelijk keuze sociale partners

o Datum van overgang

o Contractvorm

o Invaren of niet

• SBZ Pensioen heeft meerdere sociale partners

o Verschillende keuzes leiden tot ingewikkelde situatie en meerkosten

o Streven naar één contractvorm inclusief invaren

o Lagere kosten en minder governance

o Evenwichtige belangenafweging

• Latere keuzes

o Premieniveau (in transitieplan)

o Compensatie vanuit premie? (in transitieplan)

o Overige aspecten n.a.v. op te stellen productendienstencatalogus en fitgap-analyse
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Plan van aanpak transitie APS

1

2

3

4

5

6

Integrale roadmap en werkstromen in 
(pre)transitie

Plan On A Page 

Governance stuurgroep

Fallback scenario

Rapportage en monitoring

Risk management 
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4. Risicobereidheidsonderzoek



18 Waarom een 

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 willen 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’.



21 Hoe werkt het onderzoek?



Lifecycles bij doorbeleggen
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Planning

• Rond 24 februari krijgen deelnemers een vooraankondiging van het onderzoek en 

uitnodiging voor een webinar hierover.

• Op 10 maart in de ochtend ontvangen deelnemers per mail de uitnodiging voor het 

onderzoek vanuit IG&H namens SBZ Pensioen. Vraag uw medewerkers dus snel hun 

privé e-mailadres door te geven via Mijn Pensioen;

• Op 10 maart in de middag kunnen deelnemers meedoen aan de webinar over het 

onderzoek;

• Op 17 maart krijgen deelnemers een herinnering;

• Op 24 maart sluit het onderzoek;

• Begin mei krijgt het bestuur de rapportage: 

• Het bestuur kan dan de uitkomsten analyseren en gebruiken voor het opstellen van 

het beleggingsbeleid per 2023 en later;

• Sociale partners kunnen de uitkomsten gebruiken voor de keuze tussen de twee 

mogelijke regelingen en vraagstukken rondom ‘invaren’.

https://mijn.sbzpensioen.nl/login
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https://youtu.be/UbeskGaedck
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https://youtu.be/iKle2HRrw98
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Wat er verder ter 

tafel komt

Evaluatie

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


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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SBZ Pensioen nu ook op LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/sbzpensioen
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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

