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Voorwoord 

Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan we uitgebreid 

in op de belangrijkste ontwikkelingen bij SBZ. In dit verkorte jaarverslag leest u de 

hoofdlijnen. Bijvoorbeeld over de financiële situatie. Hoe gaat SBZ om met een crisis? 

Hoe zorgt SBZ ervoor dat het bestuur deskundig blijft en helder communiceert? En wat 

zijn de kosten van de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer? Dit 

verkorte jaarverslag wordt afgesloten met een aantal van de belangrijkste kerncijfers. 

Familie De Bruin
In het complete jaarverslag is de doelgroep van SBZ 

in beeld gebracht: de familie De Bruin. Ook in hun 

dagelijks leven spelen communicatie en deskundigheid 

een grote rol. Deze thema’s lopen als rode draad door 

de fotografie van het (verkorte) jaarverslag.



Verkort jaarverslag SBZ 2011 3

Hoe staan we ervoor?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Nederlandse 

pensioenfondsen in zwaar weer verkeren. Ook SBZ 

heeft in 2011 de dekkingsgraad zien dalen. Ondanks de 

voortdurende crisis deed SBZ het redelijk goed in 2011. 

Zeker in vergelijking met veel andere fondsen. Eind 

2011 was onze dekkingsgraad 105,9 %. Dit is boven de 

minimaal vereiste dekkingsgraad die voor SBZ 104 % 

bedraagt.  

Eind 2010 stonden we er redelijk goed voor. Maar toen in 

de zomer van 2011 de crisis zich verdiepte, ging het op de 

financiële markten slechter. De aandelenkoersen daalden flink. 

Als grote belegger merkten wij dat natuurlijk. 

Ook de lage rente zorgde voor een dalende dekkingsgraad. Een 

lage rente betekent namelijk dat we meer geld in kas moeten 

hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Het dieptepunt 

was in september 2011. Onze dekkingsgraad daalde toen flink 

en we kwamen zelfs even in onderdekking. Onderdekking 

betekent dat onze dekkingsgraad lager was dan de minimaal 

vereiste dekkingsgraad van 104 %.

En tot slot worden we, gemiddeld gezien, allemaal ouder. Ook 

SBZ moet dus langer pensioen betalen. Dat heeft ook gevolgen 

voor onze financiële situatie. 

Wat is de dekkingsgraad? 
Om te kijken hoe het fonds er financieel voorstaat, kijken we naar 

de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen het geld dat we in 

kas hebben, en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten 

betalen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg 

geld om alle pensioenen te kunnen betalen. Let wel: daarmee wordt 

pensioen bedoeld zonder toekomstige verhogingen. Maar we willen 

de pensioenen wel graag kunnen verhogen. De prijzen en de lonen 

stijgen immers ook. Daarom beleggen we. Hieraan zijn risico’s 

verbonden, waarvoor we buffers aanhouden. De grootte van die 

buffers hangt samen met het risico dat we lopen. Hoe meer risico, 

hoe hoger de buffer. Pas als de buffer hoog genoeg is, worden de 

pensioenen verhoogd. 

Uiteraard speelt het resultaat van onze beleggingen een grote rol in 

de dekkingsgraad. Hoe hoger het rendement van onze beleggingen, 

hoe meer geld we in kas hebben. En hoe hoger de dekkingsgraad 

dus is. Maar ook de rentestand en de levensverwachting hebben veel 

invloed op de dekkingsgraad. Die bepalen de hoeveelheid geld die we 

in kas moeten hebben om de pensioenen van nu en in de toekomst 

te kunnen betalen.
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Werken aan herstel

In 2009 diende SBZ een herstelplan in bij de 

Nederlandsche Bank. Ook toen lag de dekkingsgraad 

onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104 %. 

In het herstelplan staat wat we doen om de financiële 

situatie van SBZ te verbeteren. Zodat we ook in de 

toekomst de pensioenen kunnen blijven betalen. 

Goed nieuws: we liggen nog steeds op schema van het 

herstelplan uit 2009. 

De belangrijkste maatregelen uit het herstelplan:

•	we	blijven	het	bestaande	premiebeleid	uitvoeren;

•		we	blijven	het	bestaande	toeslagenbeleid	uitvoeren.	

Ook wanneer er minder geld is, kunnen onder bepaalde 

voorwaarden	de	pensioenen	worden	verhoogd;

•		verder	staat	in	het	herstelplan	dat	we	ook	ons	bestaande	

beleggingsbeleid blijven uitvoeren.

Wat deze maatregelen inhouden komt verder in dit verkort 

jaarverslag aan de orde.

Crisis? SBZ gaat  
een stapje verder 

De financiële crisis is nog niet voorbij. Daarom 

maakte SBZ, net als andere pensioenfondsen, een 

financieel crisisplan. Maar SBZ gaat nog een stap 

verder. Wij willen ook voorbereid zijn op andere crises. 

Stel bijvoorbeeld dat een van de banken met wie wij 

zaken doen omvalt. Of dat we door een computervirus 

de uitkeringen niet tijdig kunnen doen. Ook dan is er 

een crisissituatie. In deze noodgevallen moet het fonds 

snel maatregelen nemen.

Financieel crisisplan
Alle pensioenfondsen moeten van De 

Nederlandsche Bank een crisisplan maken. In 

het financieel crisisplan staat een opsomming 

van gebeurtenissen die invloed hebben op ons 

fonds. Wanneer is er sprake van een crisis? 

Welke maatregelen nemen we? Hoe houden 

we rekening met de belangen van deelnemers, 

pensioengerechtigden en gewezen deelnemers? 

Hoe houden we onze deelnemers goed op de 

hoogte van de ontwikkelingen? 

Ook in andere noodgevallen moeten we snel maatregelen 

nemen. Daarom hebben we een aantal zaken aangepast. 

•		Bij	een	crisis	is	snel	handelen	noodzakelijk.	We	hebben	

daarom een speciale crisiscommissie.

•		Ook	zetten	we	geld	opzij.	Met	dit	bedrag	kunnen	we	in	een	

noodgeval de pensioenen van onze deelnemers een jaar lang 

blijven uitkeren. 

•		Een	noodgeval	vraagt	soms	om	een	andere	beleggings

strategie. Ook daar maakten we afspraken over. Wanneer 

passen we de beleggingsstrategie aan, en hoe, en door wie?

•		Op	www.sbz.nl leest u in een noodsituatie het laatste nieuws.

Kortom, SBZ is zo goed mogelijk voorbereid. Dat vinden wij 

belangrijk. Garanties kunnen we niet geven. Maar met deze 

maatregelen laten wij ons niet verrassen. 
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Gevolgen nieuw 
pensioenakkoord

Eind 2010 spraken we binnen SBZ voor het eerst over 

het nieuwe pensioenakkoord. Wij hebben ook daarna 

volop overlegd met de sociale partners over dit akkoord. 

We spraken af om elkaar goed op de hoogte te houden. 

Onze conclusie: de gevolgen van dit akkoord zijn voor SBZ 

nog niet duidelijk. Hier is een verdere uitwerking van het 

pensioenakkoord voor nodig. Door de recente politieke 

ontwikkelingen staat het akkoord weer volop ter discussie. 

Zeker	is	dat	de	AOWleeftijd	gaat	stijgen.	Inmiddels	is	duidelijk	

dat dit versneld wordt ingevoerd. We houden u uiteraard op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Uw pensioen in goede handen 

U mag van SBZ verwachten dat het deskundig is op het 

gebied van pensioenen. En over uw pensioen begrijpelijk 

communiceert. Deskundigheid en communicatie zijn 

dan ook belangrijke thema’s voor SBZ. 

Ons bestuur moet veel kennis van zaken hebben om de 

juiste beslissingen te nemen over uw pensioen. Een grote 

verantwoordelijkheid. Waarom besloten we maatregelen te 

nemen? Wat betekenen die maatregelen voor u? Daar willen 

we een duidelijk antwoord op geven. Tijdig en eerlijk. Maar 

pensioen is ook uw verantwoordelijkheid. Om voorbereid te 

zijn op de toekomst is begrijpelijke en complete informatie 

van belang. 

Scherper toetsen
De Nederlandsche Bank besloot in 2011 de eisen op het 

gebied van kennis bij bestuursleden te verscherpen. Bovendien 

wordt dit uitgebreider getoetst. Ook stelt DNB eisen aan 

competenties, tijdsbesteding en beschikbaarheid.

Natuurlijk voldoet ons bestuur aan alle eisen. Wij doen er alles 

aan om uw pensioengeld zo goed mogelijk te beheren. Onze 

bestuursleden zijn goed op de hoogte van wetten en regels 

op pensioengebied. Ook weten we wat er erbij komt kijken 

om een pensioenfonds goed te besturen. Daarnaast zorgen 

we ervoor dat onze kennis van beleggingen en financieel 

risicomanagement	uptodate	is.	

Een onafhankelijke partij toetste in 2011 de kennis van onze 

bestuursleden. Vervolgens is het deskundigheidsplan van het 

bestuur opnieuw opgesteld. Hieraan is ook een opleidingsplan 

voor	bestuursleden	verbonden.	Ook	hebben	we	het	functie

profiel voor nieuwe bestuursleden verscherpt. En soms huren 

we externe deskundigen in. Die leren ons bijvoorbeeld meer 

over de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord. 

Andere pensioen
uitvoerder
Sinds 2010 hebben we het beheer 

van de pensioenen uitbesteed aan 

Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. 

In een periode van twee jaar dragen 

we het beheer van uw pensioen 

zorgvuldig en geruisloos over. In 

2011 introduceerden we een nieuw 

administratiesysteem. Eind 2012 zal 

de pensioenadministratie volledig 

zijn overgeheveld naar het nieuwe 

administratiesysteem. 



Verkort jaarverslag SBZ 2011 6

Pensioeninformatie in 
begrijpelijke taal

In 2011 maakte SBZ een nieuw communicatiebeleids

plan. De kernboodschap: wij zorgen voor een goede 

pensioenvoorziening voor (ex)werknemers in de zorg

verzekeringsbranche. Ook vinden wij het belangrijk om 

duidelijk te zijn over de risico’s bij het opbouwen van het 

pensioen. Daarom leggen wij regelmatig uit hoe het zit, 

in begrijpelijke taal.

Wilt u precies weten hoe SBZ ervoor staat? Op www.sbz.nl

leest u altijd de laatste ontwikkelingen. We zetten iedere week 

de meest recente dekkingsgraad op de website. Op onze 

website vindt u ook een aantal brochures over specifieke 

onderwerpen rond uw pensioen. 

Pensioenregister
Wij verwachten van onze deelnemers dat ze ook zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor hun pensioen. Via de site 

www.mijnpensioenoverzicht.nl kunnen deelnemers sinds 2011 

gemakkelijk hun eigen pensioenopbouw van vorige werkgevers 

bekijken. Komt u erachter dat u te weinig pensioen hebt 

opgebouwd? Dan kunt u op tijd maatregelen nemen. Zoals 

zelf extra sparen.

Bestuur

Het bestuur van SBZ is onafhankelijk en bepaalt de 

koers van SBZ. De bestuursleden houden daarbij 

zorgvuldig rekening met de belangen van (gewezen) 

deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten 

organisaties. 

De deelnemersraad adviseert het bestuur vooraf. Elk 

jaar legt het bestuur achteraf verantwoording af aan het 

verantwoordingsorgaan. Op 31 december 2011 zaten de 

volgende mensen in het bestuur:

Leden werkgevers Organisatie

H.H.B. Limberger Zorgverzekeraars Nederland

M.B.G.M. Oostendorp Zorgverzekeraars Nederland

O. Veldt Zorgverzekeraars Nederland

R. Wenselaar Zorgverzekeraars Nederland

Leden werknemers Organisatie

J.G.A. van den Brink FNV Bondgenoten

A.W.M. Geels CNV Dienstenbond

S.A. de Groot FNV Bondgenoten

F.A.G. Hol De Unie
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Oordeel van het 
verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan vindt dat het bestuur:

•	 voldoende	informatie	aan	het	verantwoordingsorgaan	gaf;

•	 zich	in	2011	hield	aan	de	statuten	en	reglementen;

•	 	in	2011	een	standvastig	beleid	voerde	en	logische	

beleidskeuzes maakte. Hierbij keek het bestuur naar het 

belang	van	alle	betrokkenen;

•	 in	2011	de	risico’s	goed	beheerste;

•	 de	vorig	jaar	gedane	aanbevelingen	omzette	in	acties;

•	 	een	verantwoord	en	zorgvuldig	beleid	voerde	in	turbulente	

tijden. Bovendien zorgde het bestuur ervoor dat alle 

belangengroepen hiervan goed op de hoogte waren.

Het verantwoordingsorgaan doet de volgende aanbevelingen:

•	 	het	bestuur	moet	samen	met	sociale	partners	goed	kijken	

wat de gevolgen zijn van het nieuw pensioenakkoord. 

Ook moet het bestuur (gewezen) deelnemers en 

pensioengerechtigden	hiervan	goed	op	de	hoogte	houden;

•	 	nieuwe	wet	en	regelgeving,	zoals	de	Wet	bestuursdeelname	

pensioengerechtigden en de Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen, moet SBZ snel en zorgvuldig invoeren. 

Verslag van de deelnemersraad 
De deelnemersraad adviseerde het bestuur ook in 2011 weer 

over een groot aantal onderwerpen. Een delegatie van het bestuur 

en het uitvoeringsorgaan was bij alle vergaderingen aanwezig. 

De deelnemersraad bracht in 2011 geen negatieve adviezen uit. 

De raad volgt de ontwikkelingen op de financiële markten nauwgezet. Ook 

adviseerden	ze	over	het	toeslag,	premie	en	beleggingsbeleid.	Bovendien	

liet de deelnemersraad zich regelmatig bijpraten over een groot aantal 

onderwerpen. Bijvoorbeeld over het nieuwe pensioenakkoord. 

Financiële positie 
De deelnemersraad waardeert de werkwijze van het bestuur. Er wordt snel 

en op transparante en duidelijke wijze inzicht gegeven in de beschikbare 

cijfers. Zo is de nieuwste dekkingsgraad iedere week beschikbaar. De 

deelnemersraad stelt vast dat de dekkingsgraad aan het eind van 2011 

wat hoger was dan in het herstelplan verondersteld. Ten opzichte van veel 

andere pensioenfondsen is dit een redelijk resultaat. De deelnemersraad 

is het er echter ook mee eens dat er geen ruimte was om de pensioenen 

te verhogen voor de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 

Crisisplan
De deelnemersraad is positief over het financieel crisisplan van SBZ. 

In 2012 praat de raad verder over de rol van de deelnemersraad tijdens 

een crisis. 
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2011 in cijfers

Zoals al vermeld was 2011 geen gemakkelijk jaar. 

De inkomsten uit beleggingen waren positief, maar 

lager dan gehoopt. En de lage rente speelde ons parten. 

Dit had natuurlijk ook gevolgen voor de premie en de 

toeslagen. Hieronder leest u daar meer over. 

Premie 
De premie van pensioenen wordt betaald door onze 

deelnemers en werkgevers. De werkgever houdt deze 

pensioenpremie automatisch in op het salaris van de 

(werkende) deelnemers. Maar pensioen opbouwen doet  

de werknemer niet alleen. De werkgever (die onder de  

Cao Zorgverzekeraars valt) betaalt minimaal twee derde van  

de totale premie. Soms verlenen we korting aan werkgevers. 

Dat doen we als we er financieel goed voor staan. In 2011 

was dat niet het geval, werkgevers kregen dus geen korting. 

Ook bevat de premie een zogenoemde herstelopslag die door 

werkgevers wordt betaald. Op die manier krijgen we meer 

geld in kas, waarmee de financiële situatie van het fonds 

kan herstellen. De herstelopslag was in 2011 18 %. Dat is 

het maximum van deze opslag. 

Toeslagen
Stijgen de lonen en de prijzen? Dan willen wij de pensioenen 

hierop aanpassen. Dat heet toeslagverlening. 

•	 	Deelnemers	kregen	in	2011	een	toeslag	van	1,1	%.	 

Dit wordt betaald door de werkgevers.

•	 	Pensioengerechtigden	en	gewezen	deelnemers	kregen	per	 

1 januari 2011 een toeslag van 0,7 %. Of deze groep een 

toeslag krijgt hangt af van de financiële positie van het 

fonds. In de loop van 2011 ging deze achteruit. Daarom 

kregen pensioengerechtigden en gewezen deelnemers  

per 1 januari 2012 geen toeslag. 

Beleggingen
De inkomsten uit de premies zijn niet genoeg om alle 

pensioenen te betalen. Een pensioenfonds moet daarom 

beleggen. Dat levert meer op dan sparen. Beleggen brengt wel 

risico’s met zich mee. Het is dan ook belangrijk dat SBZ deze 

risico’s goed in de gaten houdt. Om de beleggingsrisico’s  

(die gekoppeld zijn aan bepaalde beleggingskeuzes) goed in 

beeld	te	hebben,	laat	het	bestuur	ieder	jaar	een	ALMstudie	

doen (Asset Liability Management). Dat is een onderzoek naar 

de balans tussen het vermogen van SBZ en de pensioenen die

we moeten gaan uitkeren. Hieruit blijkt dat we de komende 

tijd voorzichtig moeten zijn. De economie lijkt zich op 

korte termijn niet te herstellen. Dat is te merken aan onze 

beleggingen. Over heel 2011 brachten onze beleggingen in 

totaal 2,2 % op. In 2010 was dat nog 14,3 %. SBZ nam in 

2011 ook bepaalde maatregelen om risico’s te verminderen. 

Bijvoorbeeld een vermindering van de invloed van een 

dalende rente. Door deze maatregelen was het rendement op 

beleggingen hoger en brachten de beleggingen uiteindelijk 

8,1 % op. Ook in 2012 worden maatregelen genomen waardoor 

we bij het beleggen minder risico lopen. 
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Duidelijk over kosten
Pensioenfondsen	maken	voor	de	uitvoering	van	de	pensioen

regeling verschillende kosten. Ook het beheer van het 

vermogen kost geld. SBZ vindt het belangrijk om open te 

zijn over deze kosten. Ze hebben namelijk direct invloed op 

de waarde van uw pensioen. We bekijken ieder jaar of de 

kosten die we maken per deelnemer overeenkomen met de 

gemiddelde kosten van vergelijkbare pensioenfondsen.

Bij kosten die zijn verbonden aan het uitvoeren van de 

pensioenregeling kan gedacht worden aan kosten voor 

het voeren van een pensioenadministratie, het innen van 

premies, het uitkeren van pensioenen en het communiceren 

met de deelnemers. In 2011 waren de totale kosten van het 

pensioenbeheer € 2.911.287. Dat is € 128 per deelnemer en 

pensioengerechtigde. Op onze website besteden we meer 

aandacht aan onze uitvoeringskosten. 

De kosten van vermogensbeheer waren in 2011 0,61 % van 

het gemiddeld belegd vermogen. Het belegd vermogen is 

het totaalbedrag dat SBZ belegt in bijvoorbeeld vastgoed, 

obligaties en aandelen. SBZ maakt bij het beheer van 

vermogen gemiddeld gezien meer kosten dan andere 

vergelijkbare pensioenfondsen. Dat komt doordat SBZ het 

vermogen actief beheert. Daarbij is het uitgangspunt van 

SBZ dat dit extra rendement oplevert en dat de hogere kosten 

daarmee goed worden gemaakt. Dit wordt continu bewaakt. 

Tot nu toe was het extra rendement hoger dan de extra kosten. 

In 2011 maakten we bovendien nieuwe afspraken met de 

vermogensbeheerders over de hoogte van de vergoedingen. 

Daardoor zijn de vaste kosten voor het vermogensbeheer 

afgenomen. 

Kerncijfers

 2011 2010 

Aantal organisatie en deelnemers

Aangesloten organisaties 54 57

Deelnemers 16.369 17.102

Gewezen deelnemers 19.389 18.534

Pensioengerechtigden 6.370 6.076

Premie en uitkeringen ( € x 1.000)

Feitelijke premie 118.084 107.837

Uitkeringen 93.326 88.854

Financiële gegevens (€ x 1.000 / procenten)

Belegd vermogen 3.280.698 3.038.427

Jaarrendement op beleggingen 8,1 % 14,0 %

Voorziening pensioenverplichting 3.134.124 2.650.459

Aanwezige dekkingsgraad 106 % 116 %

Toeslag per 1 januari komend boekjaar

Toeslag actieve deelnemers 1,1 % 1,1 %

Toeslag gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden 0,0 % 0,7 %

STichTing BedrijFSTAkPenSiOenFOndS ZOrgverZekerAArS
Postbus 194, 3454 ZK De Meern
Telefoon  (030) 245 3001
Internet www.sbz.nl  
Email	info@sbz.nl


