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Behalve financieel herstel, was 2010 ook het jaar van de uit-
besteding. SBZ bracht bijna alle uitvoeringstaken onder bij een 
externe	pensioenuitvoerder.	Dit	besluit	tot	uitbesteding	was	al	in	
2009	genomen.	Deze	externe	pensioenuitvoerder	heet	Syntrus	
Achmea en zit in De Meern.

Hieronder komt een aantal thema’s uit ons jaarverslag aan bod. 
Wanneer u meer informatie over deze thema’s wilt lezen, dan 
kunt u dit vinden in het volledige jaarverslag over het jaar 2010. 

Financieel heeft Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) zich flink  
hersteld in 2010. Al waren de naweeën van de kredietcrisis nog goed voelbaar. In 2008 
zijn beurskoersen flink gedaald. Ook ging de rente omlaag. Daardoor kwamen veel  
pensioenfondsen in zwaar weer terecht. Ook ons pensioenfonds kreeg klappen, maar de 
lopende pensioenafspraken zijn niet in gevaar gekomen. Net als andere fondsen werken 
wij met reserves. Daardoor kunnen we zwaardere tijden doorstaan. 

Dekkingsgraad
Aan het einde van 2010 was de dekkingsgraad van SBZ 
115,5%. De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond een pen-
sioenfonds is. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies 
genoeg geld om alle pensioenen nu en straks te betalen. 

Eind 2009 was onze dekkingsgraad 113%. Toen werd duidelijk 
dat de levensverwachting sterker is toegenomen dan verwacht. 
Mensen worden steeds ouder. Ze krijgen dus ook langer pen- 
sioen.	Daar	is	extra	geld	voor	nodig.	Bovendien	daalde	de	rente	
in 2010. Dat betekent dat een pensioenfonds dus meer geld no-
dig heeft om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. 
Het rendement op onze beleggingen was met 14% wel goed. 
Daardoor steeg de dekkingsgraad toch licht. Eind 2010 was 
onze dekkingsgraad zoals gezegd 115,5%. Hiermee ligt SBZ 
ruim voor op het schema van het herstelplan. 

Terugblik op
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De toeslag aan gepensioneerden en gewezen deelnemers, 
hangt af van de financiële positie van het fonds. Het herstelplan 
bood ruimte voor een toeslag per 1 januari 2011. Het bestuur 
heeft besloten een toeslag te verlenen van 0,7% (50% van de 
prijsinflatie).

Premie
De premie berekenen we per deelnemer. We brengen de premie 
in rekening bij de werkgever. Soms verlenen we korting aan 
werkgevers. Dat hangt af van hoe we er financieel voorstaan. 
Het bestuur heeft besloten om over het boekjaar 2011 geen 
korting te verlenen op de premie. 
Ook	kunnen	we	een	extra	opslag	op	de	premie	leggen,	die	bij-
draagt aan het herstel van ons fonds. Het bestuur besloot deze 
zogenaamde herstelopslag (op de feitelijke premie) te verhogen 
van 13% in 2010 naar 18% in 2011. 

Beleggingen
Het is van groot belang dat het pensioenfonds de risico’s van 
het beleggen strikt beheerst. Om te controleren of dat goed ge-
beurt, gaven we in 2010 aan een onafhankelijk bureau opdracht 
om het bestaande beleggingsbeleid en het vermogensbeheer te 
onderzoeken. Daaruit bleek dat de aanpak bij SBZ goed aansluit 
bij de nieuwe normen in de markt. Ook voldoen we aan de 
nieuwste eisen voor goed en duidelijk financieel bestuur. 

In 2010 ging het economisch beter. Dat was te merken aan 
onze beleggingen. Over heel 2010 brachten onze aandelen ruim 
25% op. Het rendement op de vastrentende beleggingen was 
ruim 8%. De totale portefeuille bracht 14% op. 

Herstelplan
Door de kredietcrisis hebben pensioenfondsen het financieel 
moeilijk. Daarom dienden ook wij in 2009 een herstelplan in bij 
De	Nederlandsche	Bank	(DNB).	Hieronder	staan	de	belangrijkste	
maatregelen uit het herstelplan: 
•  We zetten het bestaande premiebeleid voort.
•  We zetten ook het bestaande toeslagenbeleid voort. Ook 

wanneer er minder geld is, kan onder voorwaarden een 
toeslag worden verleend. 

•  Verder staat in het herstelplan dat we ook ons bestaande 
beleggingsbeleid voortzetten.

Dit	beleid	is	vastgelegd	in	een	nota	(ABTN).	Die	kunt	u	nalezen	
op onze website: www.sbz.nl

Sneller dan verwacht
Het herstel ging in 2010 beter dan verwacht. In 2009 hadden 
we nog onderdekking. Toen was onze dekkingsgraad namelijk 
lager dan 104%. Dat is de minimaal vereiste dekkingsgraad. 
Sinds 31 december 2009 zijn we weer uit deze onderdekking. 
Het fonds laat dus zien dat het zich kan herstellen van zware 
financiële klappen. Dat wordt herstelkracht genoemd. 

Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2010 hebben 
we het herstelplan opnieuw tegen het licht gehouden. Omdat 
het herstel op schema ligt hebben we het herstelplan niet meer 
aangepast. 

Andere pensioenuitvoerder 
Sinds 2010 is het beheer van de pensioenen uitbesteed aan 
Syntrus	Achmea	Pensioenbeheer	NV.	In	een	periode	van	twee	
jaar dragen we de pensioenen zorgvuldig en geruisloos over. De 
kwaliteit	van	dienstverlening	blijft	gewaarborgd.	DNB	waardeert	
onze zorgvuldige aanpak, zo hebben ze laten weten. 

ALM-studie
Om de beleggingsrisico’s goed in beeld te hebben, laat het 
fondsbestuur elk jaar een ALM-studie (Asset Liability Manage-
ment) uitvoeren. Dat is een onderzoek naar de balans tussen 
het vermogen van ons fonds en de pensioenen die we moeten 
(gaan) uitkeren. Op basis van dit onderzoek heeft het fonds-
bestuur in 2010 besloten door te gaan met het bestaande 
beleggingsbeleid. Wilt u meer weten over de uitkomsten van de 
ALM-studie?	U	vindt	deze	informatie	in	de	bijlage	van	de	ABTN.	
Zie onze website: www.sbz.nl

Toeslag
Als	de	prijzen	in	Nederland	stijgen,	is	er	sprake	van	inflatie.	 
Geld	wordt	daardoor	minder	waard.	Dit	negatieve	effect	van	
prijsstijging proberen we te compenseren. Dat gebeurt dan door 
een toeslag. Daarmee passen we de hoogte van uw (opgebouw-
de) pensioen aan de gestegen lonen en prijzen aan. De toeslag 
voor deelnemers was 1,1% per 1 januari 2011 en wordt betaald 
door de werkgevers. 

https://www.sbz.nl/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/2011_ABTN.pdf
https://www.sbz.nl/Portals/57ad7180-c5e7-49f5-b282-c6475cdb7ee7/2011_ABTN.pdf
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Maatschappelijk verantwoord 
beleggen
Op drie manieren doet ons fonds aan verantwoord beleggen: 
•  We blijven actief in gesprek met ondernemingen. Daardoor 

weten we wat ze doen. 
•  We hebben precies aangegeven met wat voor type  

bedrijven we niet in zee gaan. 
•  We stemmen mee op aandeelhoudersvergaderingen van 

bedrijven waarin we beleggen. Zo kunnen we invloed  
uitoefenen. 

Risicobeheer
In de Pensioenwet staat dat het bestuur ervoor moet zorgen dat 
het fonds eerlijk werkt. Dat gaat verder dan de eigen gedrags-
code van ons bestuur, waarin staat wat bestuursleden wel en 
niet mogen doen. 
Het bestuur moet integriteitrisico’s en ook andere risico’s in kaart 
brengen. In afgelopen jaren zijn de risico’s allemaal in kaart 
gebracht. Dit is in 2010 helemaal afgerond. SBZ blijft  
deze risico’s voortdurend bewaken. In 2011 gaan we enkele 
risicocategorieën opnieuw bekijken. Dat is nodig omdat we  
de pensioenadministratie hebben uitbesteed. 

Compliance
Ons fonds kent allerlei maatregelen voor het toepassen, hand-
haven en naleven van wetten en regels van de overheid. Al deze 
maatregelen samen noemen we compliance. Hierbij gaat het 
ook om interne procedures en gedragsregels. Die moeten ervoor 
zorgen dat de reputatie en integriteit van ons fonds niet worden 
aangetast. In 2010 is daarom een zogeheten compliance charter 
vastgesteld. Begin 2011 is dit verder uitgewerkt in een program-
ma voor compliance. Aansluitend stellen we in 2011 een onaf-
hankelijke organisatie aan, die de naleving hiervan bewaakt. 

Communicatie
Pensioen is een belangrijk onderwerp. Het gaat om uw  
financiële toekomst. Daarom is het belangrijk dat u goed op de 
hoogte bent van alle ontwikkelingen. We proberen u zo goed 
mogelijk te informeren. Onze centrale boodschap is dat we zor-
gen	voor	een	goede	pensioenvoorziening	voor	(ex-)werknemers	
in de zorgverzekeringsbranche. Ook vinden we het belangrijk 
om duidelijk te zijn over risico’s die er zijn bij de opbouw van 
pensioen. 

In 2010 haakten we aan bij landelijke campagnes. Ook brach-
ten we een info-krant uit en gaven informatie door via onze 
website. Deelnemers, gepensioneerden en werkgevers hebben 
we geïnformeerd over de voortgang rondom het herstelplan en 
de financiële situatie. 

In 2011 gaat ons fonds kritisch kijken naar het communicatie-
beleid. We houden het huidige beleid tegen het licht. Ook  
bespreken we actuele ontwikkelingen, zoals het pensioen- 
akkoord. Dit kan gevolgen hebben voor de communicatie. 

Leden werkgevers Organisatie

J.R.P. van den Brink Zorgverzekeraars	Nederland

H.H.B. Limberger Zorgverzekeraars	Nederland

M.B.G.M.	Oostendorp Zorgverzekeraars	Nederland

R. Wenselaar Zorgverzekeraars	Nederland

Leden werknemers Organisatie

J.G.A.	van	den	Brink FNV	Bondgenoten

J.C. Dwarswaard De Unie

A.W.M.	Geels CNV	Dienstenbond

S.A.	de	Groot FNV	Bondgenoten

Aanpassing statuten,  
reglementen en uitvoerings-
overeenkomst

In 2010 hebben we onze statuten herzien. Dat was nodig  
omdat we de pensioenuitvoering hebben uitbesteed aan  
een	externe	uitvoerder.	De	vernieuwde	statuten	gingen	in	op	 
16 december 2010. 
In het pensioenreglement SBZ 2006 is het recht op tijdelijk 
partnerpensioen uitgebreid. En de uitvoeringsovereenkomst 
(overeenkomst tussen SBZ en de werkgever) is in 2010 helemaal 
herschreven. 

Bestuur
Het bestuur van SBZ is onafhankelijk en bepaalt de koers van 
ons pensioenfonds. De bestuursleden houden daarbij zorgvuldig 
rekening	met	de	belangen	van	(ex-)deelnemers,	pensioenge-
rechtigden en aangesloten organisaties. 
De deelnemersraad adviseert het bestuur vooraf.
Elk jaar legt het bestuur achteraf verantwoording af aan het 
verantwoordingsorgaan. Het oordeel van het verantwoordings-
orgaan over het gevoerde beleid in 2010 is opgenomen in het 
kader op de volgende pagina.

Op 31 december 2010 zaten de volgende personen in het 
bestuur:
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De deelnemersraad was in 2010 intensief betrokken bij de be-
sluitvorming en advisering over een groot aantal onderwerpen. 
Bij alle vergaderingen van de deelnemersraad waren mensen 
vanuit het bestuur en de uitvoeringsorganisatie aanwezig. Zij 
konden de adviesaanvragen toelichten en vertellen over de 
uitvoering van de pensioenregeling. De deelnemersraad heeft in 
2010 geen negatieve adviezen uitgebracht. 

Het doet de deelnemersraad goed dat de dekkingsgraad eind 
2010 hoger was. Dat kwam door het gevoerde toeslag- premie- 
en beleggingsbeleid. Het herstel gaat sneller dan in het herstel-
plan stond. 
De deelnemersraad adviseert om in 2011 door te gaan met het 
bestaande strategische beleggingsbeleid. Ook adviseert de raad 
om verder onderzoek te doen naar de renteafdekking in  
bijzondere omstandigheden (zoals verdere rentedaling of 
–stijging). De deelnemersraad heeft het bestuur en de beleg-
gingscommissie daarbij gevraagd de risico’s bij de verschillende 
beleggingen voortdurend voor ogen te houden en te zorgen 
voor transparantie. De deelnemersraad waardeert het dat het 
bestuur goed inspeelt op alle ontwikkelingen op het gebied van 
regelgeving en overheidsbeleid. 

Verslag van de 
deelnemersraad

2011 en verder
Wat speelt er in 2011 en in de komende jaren? We blijven 
werken aan de financiële positie. Het afgelopen jaar ging het 
financieel weer iets beter. Het komende jaar blijven we erop  
letten dat alles goed blijft gaan. De financiële crisis is namelijk 
nog niet voorbij.

Verder hebben werkgevers en werknemers in het voorjaar van 
2011 een pensioenakkoord gesloten. Wat dit akkoord betekent 
voor onze pensioenregeling, moet in 2011 duidelijk worden. 
Deze ontwikkelingen houden we goed in de gaten. We zijn is 
hierover in 2011 al geregeld in gesprek met werknemers- en 
werkgeversorganisaties. 

Zoals u al kon lezen, hebben we de uitvoering van onze pen-
sioenen uitbesteed aan Syntrus Achmea. In 2011 werken we 
verder aan deze overgang. Zo komt er onder meer een ander 
administratief systeem. 

Oordeel van het verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan is van oordeel dat:
•	 	Het	bestuur	voldoende	informatie	aan	het	verantwoordingsorgaan	heeft	verstrekt	om	zich	een	oordeel	te	vormen.
•	 	Het	handelen	van	het	bestuur	in	2010,	voor	zover	we	hebben	kunnen	vaststellen,	in	overeenstemming	is	geweest	met	

de statuten en reglementen.
•	 	Het	bestuur	in	2010	een	consistent	beleid	heeft	gevoerd	en	logische	beleidskeuzes	heeft	gemaakt,	waarbij	de	belangen	

van alle betrokkenen zijn afgewogen en geborgd.
•	 	Het	bestuur	in	2010	voldoende	invulling	heeft	gegeven	aan	de	beheersing	van	de	diverse	risico’s.

Op grond van de bevindingen en het oordeel heeft het verantwoordingsorgaan de volgende  
aanbevelingen aan het bestuur:
•	 	Betrek	een	externe	deskundige	bij	de	jaarlijkse	zelfevaluatie,	die	vanuit	senioriteit	op	basis	van	kennis	en	ervaring	met	

pensioenfondsbesturen een spiegel en een meetlat kan bieden.
•	 	Actualiseer	het	deskundigheidsplan	op	basis	van	de	Beleidsregel	Deskundigheid	van	DNB.
•	 	Betrek	de	accountant	actief	bij	de	transitie	naar	het	administratiesysteem	van	Syntrus	Achmea	en	laat	hem	rapporteren	

over het resultaat.
•	 	Ga	met	sociale	partners	zorgvuldig	na	hoe	de	gevolgen	van	het	pensioenakkoord	moeten/kunnen	worden	uitgewerkt.	

Communiceer daarover aan (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.
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2010 2009
Aantal organisatie en deelnemers

Aangesloten organisaties 57 58

Deelnemers  17.102 17.197

Gewezen	deelnemers  18.534 17.999

Gepensioneerden 6.076 5.793

Premie en uitkeringen (7 x 1.000)

Feitelijke premie 107.837 117.812

Pensioenuitkeringen 88.854 88.725

Financiële gegevens (7 x 1.000 / 
procenten)

Belegd vermogen 3.038.427 2.669.751

Jaarrendement op beleggingen 14,0% 16,5%

Voorziening pensioenverplichting 2.650.459 2.374.986

Aanwezige dekkingsgraad 116% 113%

Toeslag per 1 januari komend 
boekjaar

Actieve deelnemers 1,10% 1,00%

Gewezen	deelnemers	en	
pensioengerechtigden 0,70% 0,20%

Kerncijfers

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS
Postbus 194, 3454 ZK De Meern
Telefoon: (030) 245 3001 
Internet: www.sbz.nl
E-mail: info@sbz.nl 


