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Voorwoord 

Onze financiële situatie in 2014. De nieuwe pensioenregeling. De communicatie met 

onze deelnemers en pensioengerechtigden. Over deze en andere onderwerpen leest u 

meer in dit verkorte jaarverslag. Hierin zetten we op hoofdlijnen de belangrijkste 

ontwikkelingen van 2014 op een rij. Ook zijn hierin het verslag van het 

Verantwoordingsorgaan én de belangrijkste kerncijfers opgenomen. 

Wilt u meer lezen? Lees dan het volledige jaarverslag op www.sbz.nl. 
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Hoe staan we ervoor?

Onze dekkingsgraad stond eind 2014 op 116,5%. 

Daarmee lag SBZ voor op het in het herstelplan 

uitgestippelde pad. Eind 2013 bedroeg de dekkingsgraad 

nog 114,0%. De stijging van de dekkingsgraad was 

vooral te danken aan de goede beleggingsresultaten in 

het afgelopen jaar.  

De dekkingsgraad is voor pensioenfondsen dé graadmeter  

van de financiële situatie (zie kader). Met 116,5% lag onze  

dekkingsgraad eind 2014 voor op het in ons herstelplan  

uit gestippelde pad. Dat herstelplan dienden we in 2009 na een 

afname van de dekkingsgraad vanwege de financiële crisis in 

bij onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB).  

Sinds 30 juni 2014 waren we formeel ‘uit herstel’. Dat kwam 

doordat we al drie kwartalen boven de grens van het vereiste 

vermogen waren gebleven. Daardoor is het langetermijn

herstelplan in 2014 vervallen.

De stijgende dekkingsgraad danken we aan het goede beleg

gingsresultaat van 26%. Dat was genoeg om de pensioen

verplichtingen te compenseren; die stegen met 22,5%.  

Die forse stijging van de pensioenverplichtingen werd veroor

zaakt door de daling van de rente. Uiteindelijk steeg de  

dekkingsgraad tussen eind 2013 en eind 2014 met 2,5%punt. 

Meerdere dekkingsgraden
Per 1 januari 2015 kregen pensioenfondsen te maken met 

nieuwe, strengere regels: het zogenoemde nieuw Financieel 

Toetsingskader (nFTK). Pensioenfondsen moeten nu verplicht 

rekenen met de zogenoemde beleidsdekkingsgraad: de (voort

schrijdende) gemiddelde dekkingsgraad over de twaalf voor

gaande maanden. 

Gedurende 2014 rekenden we nog verplicht volgens de  

UFRmethode. Deze Ultimate Forward Rate (UFR) ging uit  

van het driemaandelijkse gemiddelde van de rente en een 

vaste lange termijn rente. 

Financieel beleid op basis van marktrente
Overigens blijft SBZ ‘achter de schermen’ uitgaan van beleg

gingsbeleid op basis van de actuele marktrente. Dit doet het 

bestuur om een veilige koers te varen. De marktrente is  

namelijk lager dan de UFR.

Wat is de dekkingsgraad? 
Om te kijken hoe SBZ er financieel voorstaat, kijken we naar de dekkingsgraad. 

Dat is de verhouding tussen het geld dat we 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 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. 

Uiteraard speelt het resultaat van onze beleggingen een grote rol in de 

dekkingsgraad. Hoe hoger het rendement, hoe meer geld we hebben.  

En hoe hoger de dekkingsgraad dus is. Maar ook de rentestand en de levens

verwachting hebben veel invloed op de dekkingsgraad. Die bepalen de 

hoeveelheid geld die we moeten hebben om de pensioenen van nu en in de 

toekomst te kunnen betalen. 
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Nieuwe pensioenregeling

Een hogere pensioenleeftijd en daarmee een langere 

pensioenopbouw, en een lager opbouwpercentage.  

In het kort waren dat de belangrijkste wijzigingen in  

de pensioenregeling van SBZ per 1 januari 2014. 

 

De pensioenwereld is al tijden flink in beweging. Ontwikke

lingen als de toenemende vergrijzing, de stijgende levens

verwachting en de historisch lage rente hebben hun weerslag 

op het pensioenstelsel. De overheid komt regelmatig met 

nieuwe wetten en regels om ons pensioenstelsel betaalbaar  

te houden en toekomstbestendig te maken. 

In lijn met de landelijke maatregelen paste SBZ de eigen  

pensioenregeling per 1 januari 2014 als volgt aan: 

• de pensioenrichtleeftijd steeg van 65 naar 67 jaar;

• deelnemers bouwen pensioen op tot hun 67e in plaats van 

hun 65e; 

• het opbouwpercentage ging omlaag van 2,25% in 2013 naar 

2,15% in 2014. 

Ook per 2015 gewijzigde pensioenregeling 
Op 1 januari 2015 ging het nieuwe Financieel Toetsingskader 

(nFTK) in. Hiermee wil de overheid de pensioenfondsen 

minder gevoelig maken voor schokken op de financiële 

markten. 

De sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) 

hebben de pensioenregeling gewijzigd om te voldoen aan het 

Witteveenkader. 

Zo ging het opbouwpercentage verder omlaag. Maar ook de 

franchise ging omlaag. Het opbouwpercentage daalde verder 

van 2,15% naar 1,875%. Verder bouwen deelnemers per 

1 januari 2015 geen pensioen meer op over het salaris hoger 

dan € 100.000. Afgelopen jaar werden deze wijzigingen  

voor bereid. Vanaf eind 2014 informeerde SBZ deelnemers en 

werkgevers over de gewijzigde pensioenregeling.
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Nieuw bestuur en verantwoordingsorgaan

Het nieuwe bestuursmodel leidde per 1 juli 2014 tot een 

nieuw bestuur en een nieuw verantwoordingsorgaan. 

Pensioenfondsen kregen de afgelopen tijd te maken met 

nieuwe regels en strengere eisen vanuit de overheid.  

Het doel: de kwaliteit van pensioenfondsbesturen verhogen. 

In het kader van deze zogenoemde Wet versterking bestuur 

pensioenfondsen moesten pensioenfondsen een keuze maken 

uit vijf bestuursmodellen. SBZ koos voor het ‘omgekeerd 

gemengd model’. Sinds 1 juli 2014 vormen uitvoerende en 

nietuitvoerende bestuursleden samen één bestuur. De niet

uitvoerende bestuursleden houden toezicht, geven advies en 

beslissen mee. Zij behartigen de belangen van werkgevers, 

werknemers en pensioengerechtigden. 

Ook de verantwoording verandert
Ook de medezeggenschap en de (bestuurs)verantwoording 

veranderden per 1 juli 2014. Deze taken zijn nu in handen van 

het nieuwe verantwoordingsorgaan. Ook hierin zijn 

pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De deelnemersraad 

werd opgeheven.

Kennismaken tijdens de actualiteitendag
Eind september 2014 vond een ‘actualiteitendag’ plaats voor 

leden van het nieuwe bestuur en het nieuwe verantwoordings

orgaan. Zij bespraken onder meer de toekomstige 

positionering van het fonds. Ook konden de leden nader  

met elkaar kennis maken. 
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Bestuur per 31 december 2014

Het bestuur van SBZ bepaalt de koers van SBZ.  

De bestuursleden houden daarbij zorgvuldig rekening 

met de belangen van (gewezen) deelnemers, pensioen

gerechtigden en aangesloten organisaties.

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordings

orgaan. Op 31 december 2014 zaten de volgende mensen in 

het bestuur:

Onafhankelijke 

voorzitter Benoemd tot

E.A.W.M. Uijen 172018

Uitvoerende 

bestuursleden Benoemd tot

J.B. Koomans 172018

R.F. van der Feltz

Doude van Troost

wijk

172018

Op 31 december 2013 zaten de volgende mensen in het 

bestuur:

Nietuitvoerende 

bestuursleden 

namens werkgevers Benoemd tot Organisatie

R.M. van Hees 112018 Zorgverzekeraars Nederland

H.H.B. Limberger 112017 Zorgverzekeraars Nederland

O. Veldt 112019 Zorgverzekeraars Nederland

R. Wenselaar 112016 Zorgverzekeraars Nederland

namens werkne

mers en pensioen

gerechtigden Benoemd tot Organisatie

J.G.A. van den Brink 172018 FNV, gekozen door pensioen

gerechtigden

S.A. de Groot 112017 FNV 

F.A.G. Hol 112018 De Unie

P.M.B. Wilson 112016 CNV Dienstenbond

Het voorzitterschap werd tot 1 juli 2014 jaarlijks wisselend 

bekleed door de werkgeversvoorzitter en de werknemers

voorzitter. Door de overgang op het omgekeerd gemengd 

model is per 1 juli 2014 de heer E.A.W.M. Uijen  

onafhankelijk voorzitter van het fonds. Per 16 juni 2015  

is de heer E.A.W.M. Uijen opgevolgd door  

de heer A.W.I.M. van der Wurff.

De heer Wenselaar is op 1 januari 2015 afgetreden.  

De vacature wordt in een streven naar een kleiner bestuur 

niet ingevuld.
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Helder informeren over wijzigingen en ontwikkelingen

Goed en helder communiceren over het beleid van SBZ. 

En over actuele ontwikkelingen op pensioengebied. 

Altijd met de individuele deelnemer en pensioen

gerechtigde in het achterhoofd. In een notendop is dat 

het doel van ons communicatiebeleid. 

Het communicatiebeleidsplan vormt de leidraad voor onze 

communicatie. Afgelopen jaar liep het communicatiebeleids

plan 20122014 af. Tijdens de actualiteitendag op  

26 september 2014 maakten het bestuur en het verantwoor

dingsorgaan een begin met een nieuw communicatiebeleids

plan voor de periode 20152017. Dit nieuwe plan sluit aan op 

de missie, visie en strategie, die begin 2015 zijn herzien. 

Onze missie
Wij voeren de pensioenregeling uit voor werknemers van aan

gesloten zorgverzekeraars en aanverwante ondernemingen.

Onze visie
Wij willen een goed functionerend en financieel robuust pensi

oenfonds zijn. De efficiënte uitvoering van onze pensioenrege

ling kent een hoog service en kwaliteitsniveau. Wij streven 

ernaar om binnen een gelijkblijvend risicokader, de pensioen

aanspraken en pensioenuitkering aan te passen aan de prijs

ontwikkelingen.

Onze strategie
Wij hebben oog voor verschillende belanghebbenden: werkne

mers, pensioengerechtigden, werkgevers en de partners met 

wie we samenwerken. We kijken vooruit en anticiperen op de 

toekomst.

Communicatie over wijzigingen 
2014 kende op communicatiegebied een aantal speerpunten. 

Inhoudelijk lag de focus afgelopen jaar op de wijzigingen in  

de pensioenregeling per 1 januari 2014. Deelnemers en  

pensioengerechtigden werden geïnformeerd via onder meer  

de nieuwsbrief Pensioen Actueel en via de website. Ook 

maakte SBZ afgelopen jaar al een begin met de communicatie 

over de nieuwe wijzigingen per 1 januari 2015. Zo vond er in 

november een werkgeversbijeenkomst plaats over de nieuwe 

pensioenregeling. 

Hoe beoordelen deelnemers en 
pensioengerechtigden onze communicatie? 
Hoe beoordelen actieve deelnemers en pensioengerechtigden 

de communicatie(middelen) vanuit het fonds? Dat was de  

centrale vraag tijdens een kwalitatief onderzoek dat SBZ  

afgelopen jaar liet uitvoeren. Het onderzoek had de vorm van 

een groepsdiscussie met vijf actieve deelnemers en één  

pensioengerechtigde van het fonds. Uit hun reacties bleek dat 

zij positief staan tegenover het fonds en de communicatie.  

Zij noemen SBZ een betrouwbaar fonds, dat de belangen van 

de deelnemers goed behartigt. Ook de communicatie 

(middelen) van het fonds – zoals de Pensioenactueel en de 

website – werden als ‘goed’ beoordeeld. Wel kwamen vanuit de 

groep enkele verbetersuggesties. Zoals meer rekenvoorbeelden 

en de mogelijkheid om pensioeninformatie op papier te blijven 

ontvangen.

Verkort jaarverslag SBZ 2014 7



Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

SBZ staat voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. 

We gaan regelmatig in dialoog met de bedrijven waarin 

we beleggen. Doel: deze bedrijven aansporen tot beter 

gedrag. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsnormen 

of milieu.

Levert de dialoog geen resultaat op? Dan kunnen we bedrijven 

ook uitsluiten. Ook beleggen we niet in landen waar internatio

nale sancties voor gelden. Verder sluiten we bedrijven uit die 

betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens.  

De tabakssector wordt niet belegd.

Ook in 2014 een goede score in de VBDObenchmark 2013

Jaarlijks onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duur

zame Ontwikkeling (VBDO) wat de prestaties zijn van de 

grootste 50 pensioenfondsen op het gebied van ‘verantwoord 

beleggen’. Bij SBZ is de laatste jaren veel aandacht besteed 

aan verantwoord beleggen. De totaal score van SBZ in de 

VBDObenchmark is in 2014 gelijk aan de score in 2013.  

De klassering die hiermee werd behaald was echter lager. 

SBZ onderneemt nieuwe activiteiten op het gebied van  

verantwoord beleggen
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Oordeel van het verantwoordingsorgaan

De medezeggenschap en de (bestuurs)verantwoording 

zijn per 1 juli 2014 in handen van het nieuwe 

verantwoordingsorgaan. Het bestuur leidde alle 

veranderingen op het gebied van bestuur en 

verantwoording in goede banen, concludeert het 

verantwoordingsorgaan. 

Pensioenfondsen kregen in 2014 te maken met de zoge

noemde Wet versterking bestuur pensioenfondsen: nieuwe 

regels en strengere eisen vanuit de overheid. In het kader van 

deze wet gingen ook bij SBZ het bestuur en de verantwoording 

op de schop. Het verantwoordingsorgaan is positief over de 

manier waarop het bestuur alle veranderingen op dit vlak heeft 

begeleid; er was sprake van adequate communicatie en kennis

overdracht. 

Verder onderzocht het bestuur afgelopen jaar – in lijn met  

aanbevelingen van het verantwoordingsorgaan – welke  

strategische stappen het fonds kan zetten in het kader van  

de verwachte daling van het aantal actieve deelnemers. Het  

verantwoordingsorgaan vindt dat het door het bestuur goed  

op de hoogte is gehouden van dit project ‘Toekomst’. Verder 

vindt het verantwoordingsorgaan dat het bestuur over het  

algemeen een adequaat risicobeheer voert. Wél vraagt het  

verantwoordingsorgaan aandacht voor het uitbestedingsrisico 

van de pensioenadministratie. Er waren namelijk een paar  

incidenten. Ook is het verantwoordingsorgaan kritisch over de 

communicatie over de wijzigingen in de pensioenregeling; die 

had eerder en meer gericht op de specifieke doelgroep moeten 

plaatsvinden.

Nieuwe aanbevelingen voor 2015 en verder
Het verantwoordingsorgaan raadt het bestuur aan om de 

gemaakte afspraken met de pensioenuitvoerder goed te 

bewaken en deze te communiceren met externe accountant. 

Verder raadt het verantwoordingsorgaan aan om met de 

accountant en de uitvoeringsorganisatie te overleggen over de 

aangescherpte accountantsregels (onder meer voor het voor

komen van fraude). Andere aanbevelingen: blijf de effectiviteit 

van het nieuwe besturingsmodel regelmatig evalueren.  

En: communiceer sneller en gerichter over wijzigingen in  

de pensioenregelingen.
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2014 in cijfers

Onze dekkingsgraad steeg licht in 2014. Verder gingen 

de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen 

deelnemers afgelopen jaar omhoog. En qua beleggingen 

beleefde SBZ een goed jaar. Over deze en andere zaken 

leest u hieronder meer.

Premie
Onze deelnemers en werkgevers betalen samen premie.  

De werkgever houdt het deel van de pensioenpremie dat de 

deelnemers betalen automatisch in op het salaris van de  

(werkende) deelnemer. De werkgever (die onder de Cao Zorg

verzekeraars valt) betaalt minimaal twee derde van de totale 

premie. De premie bevat een zogenoemde solvabiliteitsopslag 

die door werkgevers wordt betaald. Deze opslag zorgt ervoor 

dat onze dekkingsgraad op peil blijft. De solvabiliteitsopslag 

was in 2014 onveranderd 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, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 

kregen per 1 januari 2015 een toeslag van 0,7%. 

• Deelnemers met een arbeidsovereenkomst bij werkgevers 

die de vastgestelde jaarlijkse bijdrage betalen aan de toeslag

reserve kregen bovendien per 1 januari 2015 een toeslag van 

0,97% uit de toeslagreserve.

Beleggingen
De inkomsten uit de premies zijn niet genoeg om alle pensi

oenen te betalen. Een pensioenfonds moet daarom beleggen. 

Dat levert meer op dan sparen. Beleggen betekent ook: risico’s 

nemen. SBZ houdt deze risico’s goed in de gaten. Het bestuur 

doet ook ieder jaar een ALMstudie. Dat is een onderzoek naar 

de balans tussen de mogelijke waardeontwikkeling van het  

vermogen en de pensioenen die we moeten uitkeren. In 2014 

brachten onze beleggingen in totaal 26,0% op. In 2013 was  

dat 0,2%.

Kosten
De kosten van pensioenbeheer bedroegen voor 2014  

€ 3,2 miljoen. Omgerekend is dit € 172,– per deelnemer en 

pensioengerechtigde. De gemiddelde kosten per deelnemer en 

pensioengerechtigde zijn gestegen ten opzichte van 2013.  

Dit komt doordat het aantal deelnemers en pensioengerech

tigden is gedaald van 19.419 naar 18.515. Ook de kosten voor  

de nieuwe pensioenregeling spelen hierbij een rol. 

De kosten van vermogensbeheer waren in 2014 0,592% van 

het gemiddeld belegd vermogen. Het belegd vermogen is het 

totale bedrag dat SBZ belegt in bijvoorbeeld vastgoed, obliga

ties en aandelen. SBZ maakt gemiddeld gezien meer kosten 

voor het beheer van vermogen 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. De kosten zijn 

ook hoger doordat SBZ belegt in alternatieve beleggingen. 

Daarnaast heeft SBZ ervoor gekozen om het beheer uit te 

besteden aan verschillende partijen. We vinden het namelijk 

belangrijk dat alle partijen onafhankelijk zijn en alleen dat doen 

waar ze goed in zijn.
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Postbus 194, 3454 ZK De Meern
Telefoon (030) 245 30 01
Internet sbzpensioen.nl
Email info@sbz.nl

Kerncijfers

2014 2013

Aantal organisatie en deelnemers

Aangesloten organisaties 51 53

Deelnemers 12.030 12.421

Gewezen deelnemers 22.018 20.405

Pensioengerechtigden 6.482 6.998

Premie en uitkeringen (€ x 1.000)

Feitelijke premie 96.430 112.875

Pensioenuitkeringen 94.380 92.284

Financiële gegevens (€ x 1.000 / procenten)

Belegd vermogen 4.748.431 3.789.566

Jaarrendement op beleggingen 26,0% 0,2%

Voorziening pensioenverplichting 4.092.184 3.339.829

Dekkingsgraad o.b.v. marktrente 104% 112%

Dekkingsgraad o.b.v. UFR 117% 114%

Toeslag per 1 januari komend boekjaar

Toeslag actieve deelnemers 1,67%* 0,8%

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

* Met een arbeidsovereenkomst bij werkgevers die de vastgestelde jaarlijkse bijdrage betalen aan de toeslagreserve.


