
 

Veelgestelde vragen tijdens het Webinar over de Beschikbarepremieregeling 

Deze vragen zijn gesteld tijdens de webinars over de nieuwe pensioenregeling voor medewerkers 
van de zorgverzekeraars die vallen onder de cao van Zorgverzekeraars Nederland. Dit webinar ging 
over de overgang per 1 januari 2022 van de Middelloonregeling naar de 
Beschikbarepremieregeling. 

Rendement 

 

1. Hoeveel rendement kan ik halen en is er sprake van een garantie? Wat als het verwacht 
rendement vele malen lager of nihil is, of juist veel gunstiger is, wat betekent dit dan voor mijn 
pensioen?  
Bij een beschikbarepremieregeling merkt u de resultaten van de beleggingen direct. Uw 
opgebouwde kapitaal schommelt. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Er zijn geen 
garanties. Wel is het zo dat een lager kapitaal niet altijd een lager pensioen betekent. Ten eerste 
kan een verlies zich nog herstellen als u nog een lange tijd te gaan hebt tot pensionering. Ten 
tweede hangt de hoogte van uw pensioen niet alleen af van de hoogte van uw kapitaal maar ook 
van de rentestand op het moment van de omzetting naar pensioen. Hoe hoger de rente, hoe 
meer pensioen u krijgt voor hetzelfde kapitaal. Naarmate u ouder wordt dekken we het 
renterisico steeds meer af. Als u jong bent dekken we het renterisico maar deels af want dit 
vermindert ook het te verwachten rendement, het rendementspotentieel. 
 

2. Waar kan ik de rendementen vinden? Wat is het langjarig gemiddelde over de laatste 10 jaar? 
En waar wordt in belegd en heb ik hier als deelnemer invloed op?   
 
In Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login, vindt u terug waar we in beleggen. We hanteren 
een beleid rond maatschappelijk verantwoord beleggen. Op www.sbzpensioen.nl/het-
pensioenfonds/verantwoord-beleggen vindt u hierover meer informatie. We rapporteren 
(minstens) jaarlijks over de resultaten via ons jaarverslag. Ga hiervoor naar 
www.sbzpensioen.nl/downloads en kijk bij Jaarverslagen. 

Wilt u weten wat uw verwachte pensioen is voor het defensieve, neutrale of offensieve 
risicoprofiel? Ga dan begin februari van het jaar dat u in de Beschikbarepremieregeling start naar 
Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login, en bepaal uw risicoprofiel met de Beleggingsbalans. 

 

3. Waarom is de kostprijs pensioen gestegen? De rente is laag, maar de beurskoersen zijn hoog: 
hoe werkt dit door? 

De kostprijs van pensioen is gestegen omdat de rente sterk is gedaald. Dat zit zo. Stel u moet 
over een jaar 105 euro aan iemand geven en de rente is 5%. Dan zet u nu 100 euro op de 
spaarrekening. Stel de rente is 0%, dan heeft u ineens aan 100 euro niet meer genoeg maar moet 
u 105 euro reserveren. Bij pensioen moeten we niet alleen volgend jaar iemand iets geven, maar 
ook over 30, 40 en 50 jaar. Dan tikt dit rekensommetje nog veel harder aan. We zijn verplicht de 



rente te gebruiken voor de berekening van de pensioenen, onafhankelijk van de (verwachte) 
rendementen. 
 
Andere fondsen hebben ervoor gekozen om de kostprijs niet geheel door te berekenen omdat dit 
een grote stijging van de premie zou betekenen. Dit is voordelig voor actieve deelnemers (meer 
pensioen voor minder geld) maar nadelig voor met name pensioengerechtigden omdat het 
tekort op die kostprijs uit de reserves van het fonds moeten komen. Bij SBZ Pensioen vinden we 
deze onevenwichtigheid niet langer acceptabel en houden wij er in de premie en opbouw van 
onze Middelloonregeling rekening mee dat wij niet zo’n tekort krijgen. 
 

Uitkering 

 
1. Wordt mijn uitkering geïndexeerd? Bij welke dekkingsgraad wordt er geïndexeerd?  

Met welk percentage is het pensioen over de afgelopen jaren geïndexeerd? Wordt er dan nog 
onderscheid gemaakt in een vast en een variabel pensioen? En hoe zit dat met de huidige 
Middelloonregeling? 

De opgebouwde pensioenen in de Middelloonregeling blijven bestaan. De indexatie van die 
pensioenen is afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het 
aanwezige pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen.  Als de dekkingsgraad lager is dan 
110% mag er niet worden geïndexeerd. Bij een dekkingsgraad van ruim 120% of meer kan er 
worden geïndexeerd op basis van de prijstrend. Daartussen kan er deels worden geïndexeerd. 
Omdat de afgelopen jaren de dekkingsgraad lager was dan 110% is er in die jaren niet 
geïndexeerd.  

Het variabel pensioen vanuit de Beschikbarepremieregeling wordt bij SBZ Pensioen jaarlijks 
aangepast aan de hand van de rendementen. De resultaten worden in drie jaar gespreid, zodat al 
te grote schommelingen worden voorkomen. 

Als het kapitaal vanuit de Beschikbarepremieregeling wordt gebruikt om bij een verzekeraar een 
vast pensioen in te kopen wordt in de meeste gevallen dat pensioen niet geïndexeerd. Het is wel 
mogelijk om een vaste indexatie van bijvoorbeeld 1% of 2% in te kopen, maar dat leidt tot een 
(veel) lager startpensioen. 
 

2. Wat heeft invloed op de hoogte van mijn uitkering als ik vlak voor mijn pensioendatum zit? 

Het pensioen uit de Beschikbarepremieregeling is afhankelijk van de rendementen en de rente 
bij inkoop van het pensioen. De rendementen zijn afhankelijk van de beleggingsmix die van 
toepassing is voor de deelnemer en beleggingskosten. De ingelegde premies worden toegevoegd 
aan het pensioenkapitaal waarop rendement wordt bijgeschreven. Als de rente hoger is, dan kan 
met hetzelfde pensioenkapitaal bij ingang van het pensioen ook een hoger pensioen worden 
ingekocht. 
Om een grote wijziging in het pensioenvooruitzicht voorafgaand aan de pensioendatum te 
voorkomen wordt het beleggingsrisico in de jaren voorafgaand aan de pensioendatum 
afgebouwd. Dus minder in aandelen en meer in obligaties met een lange duur. Dat laatste wordt 
gedaan omdat een daling van de rente leidt tot een hogere inkoopprijs. Maar als er meer wordt 
belegd in obligaties met een lange duur zal dan bij een rentedaling ook meer pensioenkapitaal 
aanwezig zijn. 



Als u kiest voor een variabel pensioen dan beleggen wij voor u in het Collectief Variabel 
Pensioen. Uw uitkering fluctueert dan door de tijd. 
 

 
3. Als ik kies voor 10% uitbetalen op pensioenleeftijd. Ben ik hierover (extra) belasting 

verschuldigd?  
 
Een extra hoge uitkering in het begin van de pensioentijd betekent eerst een hoger inkomen en 
later een lager inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte en uw toeslagen. Dit 
is per persoon afhankelijk. Het is dan ook belangrijk om u te laten adviseren voordat u een 
dergelijke keuze maakt. 
 

 
4. Ik wil volgend jaar met pensioen (op 63-jarige leeftijd): wat zijn de gevolgen? 

 
Als u op 63 jaar al met pensioen gaat, zijn er meerdere gevolgen. Er wordt geen rekening 
gehouden met de pensioenopbouw of premiebetaling en de rendementen na 63 jaar waardoor 
het te behalen pensioen of het pensioenkapitaal lager is. Daarnaast moet het pensioen langer 
worden uitgekeerd en moet er mogelijk ook nog rekening worden gehouden met een tijdelijk 
pensioen om de AOW te overbruggen.  
De mogelijke gevolgen kunnen worden nagegaan in Mijn Pensioen (het portaal). 
 

Portaal (Mijn Pensioen) 

 

1. Zijn de verwachte uitgaven in het portaal gebaseerd op maand- of jaarbasis? 
 
In het portaal kunt u de instellingen wijzigen tussen maand- of jaarbasis en tussen bruto of netto 
pensioenen. Kijk hiervoor op Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login. 
 
 

2. Hoe kom ik erachter wat mijn pensioen is als ik bijvoorbeeld wil stoppen met werken als ik 
60/61 jaar ben? 
 
U kunt dit bekijken in Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login, uw persoonlijke portaal.  

 

 

3. Is het verwacht pensioen in deze nieuwe regeling, oftewel de nieuwe situatie al ingevoerd in 
het portaal? 
 
U ziet de nieuwe gegevens begin februari van het jaar dat u in deze regeling start, wanneer de 
eerste inleg is belegd. 
 
 

4. Waar in het portaal kun je vinden onder welke regeling je valt? 
 
In het archief op Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login, op het Uniform pensioenoverzicht. 
 
 



5. Is het bedrag in het portaal nog wel het juiste bedrag waar ik nu van uit mag gaan? Ik heb op 

basis hiervan een financieel plaatje op laten maken. 

 

De cijfers in het portaal zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Nieuwe informatie die 

binnenkomt bij de administratie wordt dagelijks bijgewerkt op het portaal. Het Uniform 

Pensioenoverzicht wordt eenmaal per jaar vernieuwd en de gegevens op  

www.mijnpensioenoverzicht.nl ieder kwartaal. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan tussen 

deze drie informatiebronnen.  

 

 

6. Wordt er in het portaal ook getoond wat de jaarruimte is om een lijfrenteverzekering aan te 

kopen of extra te beleggen voor het pensioen? 

 

Nee, deze staat wel op het Uniform pensioenoverzicht en op uw stopbrief als u uit dienst gaat. U 
kunt deze informatie eventueel opvragen bij het klantteam. Ons klantteam staat klaar voor uw 
vragen. https://www.sbzpensioen.nl/contact  Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 8.30 en 
17.00 uur op 030 245 30 01. 
 

 

7. Kan ik ergens in het portaal zien of er voor vast of variabel is gekozen? 

 

U krijgt een bevestiging van uw keuze. Deze is te vinden in het Archief in uw persoonlijk portaal. 

Op Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login. 

 

 

8. Er wordt gezegd dat het nieuwe pensioenakkoord ertoe kan leiden dat je huidige regeling in 

zijn geheel opgenomen wordt in de variabele werkwijze. Dan wijzigt de weergave in het 

portaal toch wel? 

 

Uiteraard! We zullen u via nieuwsbrieven en de webpagina Pensioenakkoord op de hoogte 

houden van de veranderingen. Ga hiervoor naar www.sbzpensioen.nl/pensioenakkoord. 

 

 

9. Wanneer kan ik in het portaal zowel mijn pensioen van mijn vorige werkgever VGZ als mijn 

huidige werkgever DSW zien? 

 

De SBZ-aanspraken op het portaal zijn wel bij elkaar opgeteld, zowel van VGZ dus als van DSW. 

Alleen in beeld staat zichtbaar de naam van de laatste werkgever. Het is helaas niet (op korte 

termijn) mogelijk dat te veranderen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is de splitsing van de 

aanspraken wel te zien. 

 

Premie 

 

1. Er geldt een leeftijdsafhankelijke staffel en er werd gesteld dat de afdracht voor iedereen gelijk 

is. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar, o.a. ook per doelgroep/leeftijd van de deelnemers? En is 

de staffel een tijdelijke maatregel?  

https://www.sbzpensioen.nl/contact


 

De premie, die voor elke werknemer in het persoonlijke pensioenkapitaal wordt gestort, is 

leeftijdsafhankelijk. Hiervoor geldt een staffel die is afgeleid van fiscale spelregels. De premie 

voor een jongere deelnemer kan lager zijn dan de premie voor een oudere deelnemer om een 

gelijk pensioen te behalen. Dit komt omdat een jongere een langere looptijd tot aan zijn 

pensioen heeft dan een oudere deelnemer. Zo kan er meer rendement worden behaald. 

 

De som van alle individuele premies vermeerderd met de risicopremies en de 

administratiekosten is op totaalniveau vergelijkbaar met de totale premie in de 

Middelloonregeling. Na invoering van het nieuwe pensioencontract zal de leeftijdsafhankelijke 

staffel wijzigen in een leeftijdsonafhankelijke premie om in het persoonlijke pensioenkapitaal te 

storten. 

 

 
2. Mijn ingelegde pensioengeld wordt nu toch gebruikt voor huidige uitkeringen. Dat kan straks in 

de nieuwe Beschikbarepremieregeling niet meer, klopt dat? Het is dan immers ‘’mijn 
individuele pot’’.  

 
Uw ingelegde pensioengeld is bij SBZ Pensioen nooit gebruikt voor huidige uitkeringen. 
Pensioengeld is altijd belegd voor de pensioenen die worden opgebouwd voor de deelnemers 
waarvoor premie wordt betaald. In de Middelloonregeling geldt dat iedere euro ingelegde 
premie omgezet wordt in een persoonlijke pensioenaanspraak voor later. Daarom zijn we ook zo 
voorzichtig met het uitkeren van toeslagen. We moeten buffers aanhouden om te voorkomen 
dat we pensioenaanspraken moeten korten. De AOW is wél een zogenaamd ‘omslagsysteem’. Uit 
de huidige premies voor sociale zekerheid worden de huidige AOW-uitkeringen betaald. 
 
 

3. Als je geen nabestaanden hebt, moet je dan ook risicopremie betalen? 
 
De risicopremies voor partnerpensioen en voor de dekking voor arbeidsongeschiktheid worden 
door uw werkgever betaald. U betaalt hiervoor zelf geen premie, ongeacht of u een partner 
heeft. 

Wijziging regeling 

 
1. Waarom komt deze wijziging nu terwijl het besluit door de overheid hierin helemaal nog niet is 

genomen? En wanneer stopt de Middelloonregeling en gaat de nieuwe 
Beschikbarepremieregeling in? 
 
De Zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen over te stappen van de Middelloonregeling naar de 
Beschikbarepremieregeling per 1-1-2022. De premie komt vanaf die datum in deze nieuwe 
regeling. De opbouw in de Middelloonregeling stopt dus per 31-12-2021. Het opgebouwde 
pensioen blijft wel gewoon staan. 

 
De exacte uitwerking van het Pensioenakkoord in wetgeving is ten tijde van het opstellen van 
deze Q&A nog niet volledig bekend. Maar er is al veel wél bekend. Over een paar jaar zullen 
(nagenoeg) alle pensioenregelingen in Nederland omgezet worden naar een premieregeling met 
meer of minder persoonlijke keuzevrijheid en meer of minder solidaire elementen zoals 
risicodeling. De Beschikbarepremieregeling is een regeling die door de combinatie van 



persoonlijke keuzemogelijkheden en collectief variabel pensioen erg lijkt op het zogenaamde 
‘verbeterde premieregeling’ of het ‘flexibele contract’.  
 
Het is nu nog niet mogelijk om opgebouwd pensioen uit de Middelloonregeling om te zetten naar 
kapitaal in de Beschikbarepremieregeling. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid wel voor 
iedereen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit noemen we ‘invaren’. Wel of niet 
invaren en de manier waarop hangt af van besluiten van sociale partners en het pensioenfonds 
en de juridische regels. 
 
 

2. Hoe werkt de nieuwe Beschikbarepremieregeling met deelnemers die in de WAO zitten en 
gedeeltelijk werken en nu een Middelloonregeling hebben?  
 
Voor het deel dat u in dienst bent gaat u over naar deze nieuwe regeling. Ook daarin bent u 
gedekt voor arbeidsongeschiktheid. Voor het deel dat u niet meer werkt en al het opgebouwde 
pensioen tot eind dit jaar blijft uw pensioen uit de Middelloonregeling gelijk. 
De toekomstige opbouw voor het arbeidsongeschikte deel bij de Middelloonregeling wordt 
voortgezet. We gaan straks nog in op wat er gebeurt met de opbouw uit Middelloonregeling. 
 
 

3. Bij de huidige Middelloonregeling moet SBZ Pensioen reserves aanhouden. Is dit niet meer het 
geval bij de Beschikbarepremieregeling? Betekent dit dan dat Beschikbarepremieregeling ook 
meer risico’s met zich meebrengt? 
 
Bij de Beschikbarepremieregeling moet slechts een kleine reserve worden aangehouden. Veel 
lager dan bij de Middelloonregeling. De afgelopen jaren en de komende jaren moeten de 
rendementen bij de Middelloonregeling worden gebruikt om de reserves aan te vullen. Daarom 
kan er bij de Middelloonregeling niet of slechts deels worden geïndexeerd. 
 
Bij de Beschikbarepremieregeling worden de rendementen meteen gebruikt om de pensioenen 
aan te passen. Dit kan positief en negatief uitpakken en zorgt voor meer schommelingen dan in 
de Middelloonregeling.  Rendementen in de Beschikbarepremieregeling worden niet gebruikt om 
reserves te vormen maar worden  eerder omgezet in pensioen. Per saldo zijn de pensioenen uit 
die Beschikbarepremieregeling hierdoor naar verwachting hoger ten opzichte van de 
Middelloonregeling. In een slechtweerscenario kan dit echter tegenzitten. 
Na pensioeningang wordt minder risicovol belegd dan in de opbouwfase en de rendementen 
worden dan in drie jaar gespreid. 
 
 

4. Heeft de informatie van het webinar en de presentatie alleen betrekking op de deelnemers in 
het SBZ Pensioen? Of gelden de wijzigingen ook voor andere pensioenfondsen? 
 
Het webinar is toegespitst op die deelnemers van SBZ Pensioen die per 1-1-2022 overstappen 
naar de Beschikbarepremieregeling. Een klein deel uit de presentatie gaat over het 
Pensioenakkoord. Dit heeft gevolgen voor alle (deelnemers van alle) pensioenfondsen. Wilt u 
meer lezen over het Pensioenakkoord? Ga dan naar www.sbzpensioen.nl/pensioenakkoord. 

 
 

5. Kent de Beschikbarepremieregeling ook nog steeds een uitkering bij overlijden voor de 
pensioendatum?  
Bij de Beschikbarepremieregeling wordt niet alleen gespaard voor de inkoop van een 
ouderdomspensioen en partnerpensioen op de pensioenleeftijd maar daarnaast is ook een 



partnerpensioen verzekerd in een situatie van overlijden voorafgaand aan de pensioenleeftijd. 
Omdat de pensioenen van de Middelloonregeling blijven bestaan is er per 1-1-2022 nog geen 
pensioenkapitaal in de Beschikbarepremieregeling. Vanaf 1-1-2022 wordt het individuele 
pensioenkapitaal gevuld met premies en rendementen. 
Afhankelijk van de dekkingsgraad bij de Middelloonregeling worden de pensioenen in de 
Middelloonregeling geïndexeerd. 

 
 
6. Als de overgang naar de variabele regeling een verbetering is, waarom is er dan geen optie om 

de pensioenen uit de Middelloonregeling mee te nemen in de variabele regeling? 
 
Als sociale partners dat willen, dan worden de pensioenen en de reserves uit de 
Middelloonregeling ingebracht in de variabele regeling als wordt overgegaan naar het nieuwe 
pensioenstelsel. Daarvoor is niet alleen een opdracht van sociale partners voor nodig, maar moet 
ook de wet nog worden aangepast. 
 
 

7. Stel ik kom te overlijden en ik ben niet meer werkzaam bij een werkgever die is aangesloten bij 
SBZ Pensioen, wat gebeurt er dan? 
 
Bij overlijden na uitdiensttreding wordt een partnerpensioen betaald dat wordt berekend over 
de doorgebrachte deelnemerstijd. De daarvoor benodigde premie wordt onttrokken uit het 
individuele pensioenkapitaal. Dat is zo standaard ingesteld. Voor deelnemers die zo’n dekking 
niet willen is het mogelijk om af te zien van die verzekering. 
 

8. Waar gaat je pensioen heen bij overlijden als je geen partner of kinderen hebt? 
 
Als je geen partner of kinderen hebt, wordt er ook geen partnerpensioen uitgekeerd.  
De premie voor partnerpensioen en wezenpensioen wordt berekend onder de veronderstelling 
dat een gedeelte van de deelnemers geen partner en/of kinderen heeft. 
 

9. Tot welke leeftijd krijgen kinderen Wezenpensioen? 
 
Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot 21 jaar, tenzij ze studeren want dan is het 27 jaar.  

 

Opbouw 

1. Wat betekent het begrip opbouw? Het opbouwpercentage is verlaagd van 1,875 naar 1,082. 
Wat houdt dit precies in? 
 
In de Middelloonregeling wordt elk jaar een stuk van het totale ouderdomspensioen opgebouwd 
(het pensioen voor eventuele partner en wezen is daarvan afgeleid). Een lager percentage houdt 
in dat in dat jaar wat minder ouderdomspensioen opgebouwd wordt. 
 

2. Wat gebeurt er met de huidige opbouw tot de invoering van het nieuwe stelsel? Wordt dat 
ingevaren of blijft de opbouw onder de oude Middelloonregeling staan? 
 
De opgebouwde aanspraken blijven onder de Middelloonregeling en de spelregels die daarvoor 
gelden, zoals indexeren. Een besluit tot invaren is nu nog niet aan de orde, maar het is niet 
uitgesloten dat aanspraken uit de Middelloonregeling ingevaren gaan worden naar het nieuwe 



pensioencontract.  
 

3. In september 2022 ga ik met vervroegd pensioen, ben dan 62. Blijft mijn huidige opgebouwde 
pensioen in de Middelloonregeling gehandhaafd? 
 
Ja, opgebouwde aanspraken in de Middelloonregeling blijven daar staan. 
 

4. Waar kan ik zien hoe groot mijn persoonlijke pot is? 
 
U kunt dit bekijken in Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login, uw persoonlijke portaal. 
 

5. In het verleden heb ik verlof verkocht en pensioen gekocht. Wat doen jullie met het extra 
ingekochte pensioen en de toezeggingen die hierbij horen? 
 
Extra pensioen dat ten tijde van de middelloonregeling is aangekocht, valt onder de spelregels 
van de Middelloonregeling. In de Beschikbarepremieregeling kan ook extra inleg worden gedaan, 
1 of twee keer per jaar. Dit wordt bij het individuele kapitaal van de deelnemer bijgeschreven en 
valt dan onder de regels van de Beschikbarepremieregeling, 
 

 
6. Hoe zit het met het solidariteitsprincipe. Raken we dat niet kwijt? 

 
Nee, in de opzet van onze Beschikbarepremieregeling zitten nog steeds elementen van 
solidariteit. Denk daarbij vooral aan het delen van het risico dat we met zijn allen gemiddeld 
langer blijven leven en de pensioenen dus langer moeten worden uitbetaald. Dat risico wordt 
gedeeld met andere pensioengerechtigden. Ook de risico’s van overlijden 
(nabestaandenpensioen) en arbeidsongeschiktheid worden met elkaar gedeeld. 

 
 
7. Waar gaat mijn opgebouwde pensioen heen als ik overlijd en de pot is nog niet leeg....?  

 
Bij het Collectief Variabel Pensioen is sprake van solidariteit. Dat betekent dat een kapitaal dat is 
gereserveerd voor ouderdomspensioen, dat vrijvalt na overlijden, beschikbaar wordt gesteld 
voor degenen die zijn blijven leven. Bij de vaststelling van het kapitaal dat nodig is om pensioen 
in te kopen op de pensioendatum wordt rekening gehouden met een gemiddelde 
levensverwachting. Pensioengerechtigden die korter leven dragen bij aan de solidariteit aan de 
pensioengerechtigden die langer leven dan de veronderstelde gemiddelde levensverwachting. In 
plaats van een ouderdomspensioen uit de pot, krijgt de partner een partnerpensioen. 
 
 

Risicoprofiel/ beleggingsbalans 

 

1. Hoe maak ik de juiste keuze voor mijn risicoprofiel? Wanneer moet ik deze keuze maken? Krijg 
ik hulp hierbij? Wat gebeurt er als ik geen keuze maak? En kan ik mijn keuze tussentijds of later 
nog aanpassen, en zo ja hoe vaak? 

 
Eind januari ontvangen wij via uw werkgever uw aanmelding voor de (nieuwe) 
Beschikbarepremieregeling. U ontvangt dan een welkomstbericht. Uw pensioenpremie wordt 
belegd volgens een Lifecycle. Dit is een beleggingsmethode waarbij we werken met 
risicoprofielen. We kennen een offensief, defensief en een neutraal profiel. Standaard wordt de 



eerste premie van een deelnemer belegd volgens het neutrale profiel omdat dit een gemiddeld 
rendement oplevert.  
 
Vanaf begin februari kunt u in Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login, uw eerste kapitaal 
zien en uw beleggingsprofiel aanpassen. Dit doet u door de beleggingsbalans in te vullen. 
Hiermee kunt u uw risicoprofiel dus aanpassen van neutraal naar offensief of defensief. U kunt 
ook kiezen voor Vrij Beleggen, als uw werkgever dit aanbiedt in de regeling. De wijziging voeren 
wij door met de eerstvolgende beleggingsopdracht, eenmaal per maand. Technisch gezien kunt u 
uw risicoprofiel iedere maand wijzigen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.  
Deze vindt u in de brochure onderaan de pagina sbzpensioen.nl/de-
pensioenregelingen/beschikbarepremieregeling. De handelskosten zijn afhankelijk van 
marktomstandigheden. U kunt de huidige tarieven terugvinden via de link in de brochure. 

 
Wij kunnen ons voorstellen dat u het lastig vindt om uw risicoprofiel te kiezen aan de hand van 
het invullen van de beleggingsbalans. Heeft u hulp hierbij nodig? Ons klantteam staat klaar voor 
uw vragen. https://www.sbzpensioen.nl/contact  Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 8.30 
en 17.00 uur op 030 245 30 01. 

 
En bedenk: als u geen keuze maakt, blijft u in het neutrale profiel. Dit is een zorgvuldig 
uitgekozen beleggingsprofiel dat voor veel deelnemers passend is. Zo proberen wij u te 
ontzorgen. Reikt uw vraag verder dan deze pensioenregeling, dan vragen wij u een financieel 
adviseur te benaderen. SBZ Pensioen vindt keuzebegeleiding heel belangrijk maar is op dit 
moment nog door de Wet op financieel toezicht beperkt als het gaat om het geven van advies. 
Wij hebben de ambitie om in de toekomst individuele keuzebegeleiding wel nader vorm te 
geven. 
 

 
 

2. Als ik advies wil bij mijn keuze, waar kan ik dan het beste terecht? 
 
De eerste keuze die wij van u vragen gaat over uw risicoprofiel. U kunt zelf vanaf begin februari 
naar Mijn Pensioen, op mijn.sbzpensioen.nl/login, gaan om uw risicoprofiel te kiezen. Wij zullen 
u helpen herinneren. Een andere belangrijke keuze gaat over vast of variabel pensioen. Tegen de 
tijd dat u 58 wordt krijgt u van ons een brief om een keuze te maken. 

  
Vindt u het lastig om een keuze te maken? Ons klantteam staat klaar voor uw vragen. 
https://www.sbzpensioen.nl/contact  Op werkdagen zijn wij bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur 
op 030 245 30 01. 
En bedenk: als u geen keuze maakt, blijft u in het neutrale profiel. Dit is een zorgvuldig 
uitgekozen beleggingsprofiel dat voor veel deelnemers passend is. En als u niet kan of wil kiezen 
tussen vast en variabel pensioen dan zorgen wij dat uw kapitaal omgezet wordt in variabel 
pensioen bij SBZ Pensioen. U hoeft dan ook niet over te stappen naar een andere uitvoerder. Zo 
proberen wij u te ontzorgen.  

 
Reikt uw vraag verder dan deze pensioenregeling, dan vragen wij u een financieel adviseur te 
benaderen. SBZ Pensioen vindt keuzebegeleiding heel belangrijk maar is op dit moment nog door 
de wet op financieel toezicht beperkt als het gaat om het geven van advies. Wij hebben de 
ambitie om in de toekomst individuele keuzebegeleiding wel nader vorm te geven. 

 
 

 

https://www.sbzpensioen.nl/contact
https://www.sbzpensioen.nl/contact


3. Een beleggingsprofiel wordt tegenwoordig vastgesteld na een kennistoets en vragenlijst over je 
persoonlijke situatie en wensen. Gaat SBZ Pensioen deze ook maken/beschikbaar stellen? 
 
SBZ Pensioen biedt u de Beleggingsbalans om uw risicoprofiel vast te stellen. Als u kiest voor Vrij 
Beleggen (als uw werkgever dat aanbiedt) dan volgt ook nog een kennistoets en vragenlijst.  
 

 

Keuzes 

 
1. Mijn werkgever kan keuzes maken over Vrij beleggen en individueel bijsparen. Hoe krijg ik 

inzicht welke keuzes mijn werkgever hierin heeft gemaakt? 
 
U kunt bij uw werkgever informeren welke keuzes u heeft.  
 

 
2. Welke keuzemogelijkheden heb ik op pensioendatum? Hoog-laag, vervroeging e.d. 

 
De mogelijkheden verschillen per pensioenregeling. U vindt de informatie in de Pensioen 1-2-3 
op onze website op www.sbzpensioen.nl/pensioen-123.  
 

 
3. Op pensioendatum kan ik ervoor kiezen om pensioen in te kopen bij SBZ of een andere 

uitvoerder. Wat zijn de voor- en nadelen? 
 
Bij een vast pensioen ontvangt u vanaf de pensioendatum tot aan uw overlijden een vast bedrag 
(of een van tevoren bekend verloop per jaar). Een vast pensioen vraagt u aan bij een andere 
pensioenuitvoerder dan SBZ Pensioen, meestal een verzekeraar. Voor deze garantie houden 
verzekeraars buffers aan. U betaalt hier impliciet een verzekeringspremie voor.  
 
Bij een variabel pensioen krijgt u geen vast of zeker bedrag maar fluctueert het pensioen mee 
met de beleggingen en resultaten op gedeelde risico’s, zoals overlijden. SBZ Pensioen verzorgt 
voor u het variabel pensioen. Wij houden hiervoor geen buffers aan. Alle resultaten zijn voor uw 
pensioen. Naar verwachting is het variabel pensioen bij SBZ Pensioen bij aanvang hoger dan een 
vast pensioen bij een verzekeraar.  
 
Verder is de verwachting dat als gevolg van het doorbeleggen de pensioenen in de toekomst bij 
positieve rendementen worden verhoogd. En bij vast pensioen dus niet. Uiteraard kan het ook 
tegenvallen, maar door de hogere start mogen rendementen meerjarig tegenvallen voordat uw 
variabele pensioen werkelijk lager uitvalt dan bij een vast pensioen. 
 
U vindt meer informatie op de webpagina van de Beschikbarepremieregeling op 
www.sbzpensioen.nl/de-pensioenregelingen/beschikbarepremieregeling, ook inzake het 
Collectief Variabel pensioen.  
 

 

Waardeoverdracht 

 
1. Wat is waardeoverdracht? Wanneer kan ik mijn opgebouwde pensioen overdragen naar een 

andere uitvoerder en wat als ik geen waarde laat overdragen? En is waardeoverdracht 
mogelijk van de bestaande Middelloonregeling naar de nieuwe Beschikbarepremieregeling? 

http://www.sbzpensioen.nl/de-pensioenregelingen/beschikbarepremieregeling


Waardeoverdracht is het overdragen van de waarde van pensioen gaat van het ene 
pensioenfonds naar het andere pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
bij het wisselen van baan.  
Omdat u niet overgaat naar een nieuw pensioenfonds is het overdragen van de waarde uit de 
Middelloonregeling naar de Beschikbarepremieregeling niet aan de orde. Wellicht dat dit later 
wel gebeurt, maar dat is afhankelijk van latere beslissingen die te maken hebben met het nieuwe 
pensioencontract dat later in Nederland geïntroduceerd wordt. 

Diversen 

1. Wanneer is het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) ingericht op de nieuwe situatie volgens de 
Beschikbarepremieregeling? 
 
Zodra u deelneemt in de Beschikbarepremieregeling krijgt u een UPO dat gebaseerd is op die 
regeling. Bedenk wel dat een UPO altijd na het afsluiten van een jaar verstuurd wordt: de eerste 
UPO over de Beschikbarepremieregeling volgt dan in 2023. 

 
 

2. Wat is nu het verschil tussen dit product en een lijfrente? 
 
Nederland kent voor de oudedagsvoorziening een aantal pijlers: de eerste zijn de pensioenen 
geregeld via de zogeheten volksverzekeringen (AOW maar ook WIA). De tweede zijn de 
arbeidspensioenen (pensioen via een werkgever/onderneming). En de derde pijler zijn 
aanvullende individuele regelingen op het gebied van inkomen voor later.  
Onze Beschikbarepremieregeling valt binnen de tweede pijler en een lijfrente binnen de derde 
pijler.  

 
Wat is bij SBZ Pensioen de expense-ratio per jaar?  
 
De kosten die wij maken zijn omschreven in ons jaarverslag. Ga hiervoor naar 
www.sbzpensioen.nl/downloads en kijk bij Jaarverslagen. De kosten voor de 
Beschikbarepremieregeling staan omschreven in de brochure onderaan de pagina 
sbzpensioen.nl/de-pensioenregelingen/beschikbarepremieregeling. 

 
3. Het stelsel en mijn deelname via mijn werkgever staan voor mij als individu vast. Als 

deelnemer ben ik benieuwd naar welke keuzes ik heb. Of welke alternatieven er zouden zijn 
voor mij? Veel tijd wordt besteed aan een goede toelichting van het stelsel, maar is er ook iets 
waar ik als deelnemer zelf invloed op heb of op uit kan oefenen?  
 
De keuzes binnen de pensioenregeling lichten wij uitgebreid toe via onze website en op het 
moment dat pensionering aan de orde is. Ga hiervoor naar www.sbzpensioen.nl/bijna-met-
pensioen/met-pensioen-gaan. Binnen de Beschikbarepremieregeling kunt u ook individuele 
keuzes maken met betrekking tot de wijze van beleggen. Hiervoor vult u de beleggingsbalans in. 
Log hiervoor in op mijn.sbzpensioen.nl/login. 

 
4. Wat is de hoogte van een normaal pensioen? Is dat uiteindelijk ongeveer je jaarloon per jaar, 

of veel minder? 
 

Deze vraag is heel lastig te beantwoorden: uiteindelijk heeft iedereen daar een ander beeld bij. Is 
normaal voldoende om op gelijke voet van te blijven leven? Hierbij is ook van belang wat iemand 



naast zijn pensioen voor inkomsten of vermogen geregeld heeft. Denk aan lijfrentes, spaargeld 
en een wel of niet afbetaald huis. 

 
5. Wat zijn de kosten die ten laste van mij als deelnemers komen in de 

Beschikbarepremieregeling? 

De kosten die wij maken zijn omschreven in ons jaarverslag. Ga hiervoor naar 
www.sbzpensioen.nl/downloads en kijk bij Jaarverslagen. 

 

Life-events 

1. Komt het partnerpensioen te vervallen als je niet meer werkzaam bent bij een werkgever die 
aangesloten is bij SBZ Pensioen? 
 
Bij overlijden na uitdiensttreding wordt een partnerpensioen betaald dat wordt berekend over 
de doorgebrachte deelnemerstijd. De daarvoor benodigde premie wordt onttrokken uit het 
individuele pensioenkapitaal. Dat is standaard zo ingesteld. Voor deelnemers die geen 
partnerpensioen willen meeverzekeren, is het mogelijk om af te zien van partnerpensioen. Maakt 
u hiervoor een weloverwogen beslissing. Uw partner moet hiermee akkoord gaan. 
 
 

2. Je partner komt neem ik wel aan in aanmerking voor partnerpensioen / heeft recht op je 
pensioen als je gaat scheiden als je de partner hebt aangemeld. 
 
De (laatste) partner van de deelnemer of pensioengerechtigde heeft recht op partnerpensioen. 
In geval van een scheiding is er sprake van een bijzonder partnerpensioen. In dat geval is het 
partnerpensioen voor de (laatste) partner dus lager. Had u bij pensionering geen partner, dan is 
er geen recht op partnerpensioen. 
 

3. Moet ik de geboorte van kinderen ook doorgeven of gebeurt dat automatisch via de 
werkgever?  
 
U hoeft de geboorte van een kind niet aan ons door te geven. Bij onverhoopt overlijden, krijgen 
wij van uw gemeente door of er kinderen zijn, die eventueel in aanmerking kunnen komen voor 
wezenpensioen.  
 

4. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde ouderdomspensioenpot als ik kom te overlijden? 
 
Bij het collectief variabel pensioen is sprake van solidariteit. Dat betekent dat een kapitaal dat is 
gereserveerd voor ouderdomspensioen dat vrijvalt na overlijden beschikbaar wordt gesteld voor 
degenen die zijn blijven leven. Bij de vaststelling van het kapitaal dat nodig is om pensioen in te 
kopen op de pensioendatum wordt rekening gehouden met een gemiddelde levensverwachting. 
Pensioengerechtigden die korter leven dragen bij aan de solidariteit aan de 
pensioengerechtigden die langer leven dan de veronderstelde gemiddelde levensverwachting. In 
plaats van een ouderdomspensioen uit de pot, krijgt de partner een pensioen uit de 
overlijdensrisicoverzekering (als er aanspraak is op partnerpensioen). 

 
5. Wat gebeurt er met mijn aangekochte pensioen na mijn pensionering bij overlijden, wie krijgt 

dat dan? 



 
Bij het collectief variabel pensioen is sprake van solidariteit. Dat betekent dat een kapitaal dat is 
gereserveerd voor ouderdomspensioen dat vrijvalt na overlijden beschikbaar wordt gesteld voor 
degenen die zijn blijven leven. Bij de vaststelling van het kapitaal dat nodig is om pensioen in te 
kopen op de pensioendatum wordt rekening gehouden met een gemiddelde levensverwachting. 
Pensioengerechtigden die korter leven dragen bij aan de solidariteit aan de 
pensioengerechtigden die langer leven dan de veronderstelde gemiddelde levensverwachting.   
 

6. Ik bouw nu niets meer bij SBZ Pensioen op. Moet ik dan ook nog een keuze maken? 
 
Een ex-werknemer bouwt geen pensioen meer op bij de Beschikbarepremieregeling. Daarvoor 
hoeven dus geen beleggingskeuzes te worden gemaakt. 
De opgebouwde pensioenen bij de Middelloonregeling blijven staan. 
 

 


