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Snapt u het?
Mijn dochter van acht vroeg me laatst: “Wat doe jij nou eigenlijk met je werk voor 

de pensioenmensen?” Ik antwoordde: “Ik pas op de centjes die ze gespaard hebben. 

Daar kunnen ze dan dingen van kopen als ze niet meer werken.” Simpel gezegd, 

maar is het wel zo simpel? Alleen maar passen op de centen is niet genoeg.  

Het moet ook nog méér worden. Anders kan je het beter direct uitgeven, toch? 

Met een gemiddeld rendement van 
9,3% per jaar over de afgelopen 
vijf jaar en 7,4% per jaar over de  
afgelopen tien jaar, lijkt dat ons aardig 
te lukken. Dit rendement bestaat uit 
rente-inkomsten en koerswinsten. 
Maar koerswinsten zijn onzeker; we 
mogen ons niet rijk rekenen. Daarom 
is er een regel die zegt dat we voor de 
toekomst alleen rente-inkomsten 
mogen verwachten en niet meer dan 
dat. Daar hebben ze een rekenrente 
voor bedacht die meebeweegt met de 

marktrente. En u weet vast hoe laag die 
nu staat. Die lage marktrente zorgt 
ervoor dat we meer geld moeten heb-
ben om hetzelfde resultaat te halen.

Samengevat: Het vermogen van  
het fonds is behoorlijk gestegen in  
de afgelopen jaren, maar omdat we  
rekenen met een laag rendement in  
de toekomst, is de financiële gezond-
heid (lees: dekkingsgraad) toch  
afgenomen. Snapt u het?

Het vet op de botten is dus een stuk 
minder geworden. Het pensioenfonds 
heeft volgens de regels niet genoeg 
buffer voor de beleggingsrisico’s dat 
het loopt. Maar wel voor de opbouw  
en betaling van pensioenen en voor 
een toeslag op de pensioenen in 2016, 
al is die klein. 

Reiniera van der Feltz
Uitvoerend bestuurder Beleggingen en 
Vermogensbeheer
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Dekkingsgraad 
daalt licht
In 2015 stond de beleidsdekkingsgraad het hele 

jaar net boven 111%. In februari stond hij op 109,3%. 

Heel langzaam daalt de beleidsdekkings graad. 

De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. Is de 
dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld om de 
huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. Als minimale 
dekkingsgraad houdt de overheid circa 104,5% aan. Maar pas echt 
gezond zijn we bij 117%, dat is dekkingsgraad die De Nederland-
sche Bank (DNB) vereist. Daarmee zijn we voldoende in staat 
tegenvallers op te vangen. Om dit niveau te bereiken, hebben we 
een herstelplan gemaakt. Hierin staat wat we de komende jaren 
doen om het fonds financieel sterker te maken. 

Waarom daalt de dekkingsgraad?
Als pensioenfonds hebben we last van de lage rente. Deze is nog 
nooit zo laag geweest. Daardoor moet het pensioenfonds extra 
geld achter de hand houden. Een andere oorzaak voor de lagere 
dekkingsgraad is dat de Nederlandse bevolking steeds langer leeft. 
We genieten dus steeds langer van ons pensioen. Dat kost het 
pensioenfonds extra geld. Verder stelt de overheid steeds 
strengere regels op voor pensioenfondsen. Zo moeten we extra 
buffers hebben om financiële schokken op te vangen. 

Pensioenpost digitaal? 

Steeds meer informatie wordt digitaal verstuurd. 
Handig, snel, goedkoper én goed voor het milieu. 
Ook ons pensioenfonds gaat in de toekomst steeds 
meer pensioenpost digitaal versturen. 
Wilt u uw pensioenpost in de toekomst ook  
digitaal? Ga naar sbzpensioen.nl > Mijn SBZ  
en geef je e-mailadres door. 

Bijna 67?
Als u op uw 67ste met pensioen gaat, hoeft u zelf 
vooraf niets te regelen. U krijgt 6 maanden van  
tevoren meer informatie van ons. We leggen u daarin 
duidelijk uit hoe u uw pensioen aanvraagt. Maakt u 
een afwijkende keuze? Geef dat dan tijdig door.
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Welke keuzemogelijk heden 
heeft u als u bijna met  
pensioen gaat?
• Eerder of later met pensioen. U kunt vanaf uw 60ste 

met pensioen. En u kunt doorwerken tot uw 70ste. 
• Pensioen uitruilen. U kunt kiezen voor een hoger 

ouderdomspensioen. U krijgt dan een lager of 
geen partnerpensioen. Of u krijgt een lager ouder-
domspensioen en een hoger partnerpensioen.

• Eerst hoger dan lager pensioen. U kunt de hoogte 
van uw pensioenuitkering aanpassen. Bijvoorbeeld 
beginnen met een hoger pensioen en later een 
lager pensioen of een overbruggingsuitkering tot 
uw AOW.

• Deeltijdpensioen: U gaat dan voor een deel met 
pensioen, maar blijft ook nog voor een deel  
werken. Voor het gedeelte dat u blijft werken, 
bouwt u verder pensioen op.

Ik sta voor mijn pensioen, en nu? 

Jos Bertens (63): “Er valt veel te kiezen”

Jos Bertens is 63 jaar. Hij werkt als teamleider bij de 
afdeling Financiën van CZ. Zijn pensioen begint in 
zicht te komen. Dan is het mogelijk om allerlei  
keuzes te maken (zie kader). Ook voor Jos geldt de 
pensioen leeftijd van 67 jaar. Hij ontvangt AOW vanaf 
zijn 66ste en wil dan ook stoppen bij CZ.

“Eerder stoppen betekent natuurlijk dat je daar iets 
voor moet inleveren. Ik heb gekeken wat het scheelt. 
Dat is te doen. Alles bij elkaar vind ik dat we bij SBZ 
een mooie regeling hebben. Het pensioen is oké en 
er zijn ook volop keuzemogelijkheden. Ik raad ieder-
een die tegen de zestig loopt aan eens te kijken naar 
de vele keuze mogelijkheden die er zijn. Als je wilt 
weten wat de gevolgen zijn van je keuze kun je dat 
eenvoudig uit rekenen met de pensioenplanner op 
sbzpensioen.nl.”

“Ik werk nog met veel plezier. Het is niet zo 

dat ik verlangend uitkijk naar mijn pensioen. 

Ik heb er voor gekozen om wanneer ik mijn 

eerste AOW krijg ook met pensioen te gaan. 

Maar het kan zomaar zijn dat ik nog van 

gedachten verander en met mijn werkgever 

bespreek of ik nog wat langer kan 

doorwerken.” 

Pensioenplanner 
laat gevolgen zien
Eerder met pensioen gaan is natuurlijk 
mooi. Maar wat kost dat? Aan elke 
keuze hangt een prijskaartje. De  
pensioenplanner laat zien wat de 
financiële gevolgen zijn. U ziet  
concreet wat u per maand aan  
pensioen overhoudt. U vindt de  
pensioenplanner op  
sbzpensioen.nl > Mijn SBZ.
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Veranderingen in uw  
pensioenregeling
Op 1 januari 2016 veranderde uw pensioenregeling.  
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

üü U heeft verschillende mogelijkheden om uw pensioen 
aan te passen aan uw eigen wensen. In deze situaties 
berekenen wij uw pensioen opnieuw. Hiervoor  
gebruiken we de zogenoemde flexibiliserings- en afkoop-
factoren. Deze factoren pasten we op 1 januari aan.

üü In het reglement is de mogelijkheid opgenomen om in 
de toekomst inhaaltoeslagen toe te kennen. Dat  
betekent dat u in de toekomst toeslag kunt ontvangen 
die u in het verleden bent misgelopen. Dat kan als de 
financiële situatie van het fonds zeer sterk is. 

üü Jaarlijks wordt het maximale pensioengevend salaris 
aangepast aan de fiscale regels. Dit is het maximum 
salaris waarover u pensioen bij ons opbouwt. In 2016 
is dit: € 101.519,–. 

STICHTING 
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS 
ZORGVERZEKERAARS

Pensioen Actueel is een uitgave van 

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars

Realisatie Syntrus Achmea Pensioenbeheer, afdeling Pensioencommunicatie

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. In het pensioenreglement 

staat de inhoud van de regeling volledig beschreven. U vindt het op de website of u kunt het opvragen via info@sbz.nl. 

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd of overgenomen.

Wij staan voor u klaar
Heeft u vragen? Een opmerking? 

Of wilt u meer informatie? 

U kunt ons op meerdere manieren bereiken. 

Bezoekadres: Rijnzathe 12 • 3454 PV De Meern

Telefoon: (030) 245 30 01

E-mail: info@sbz.nl

Postadres: Postbus 194 • 3454 ZK De Meern

Voor meer informatie kunt u ook terecht op 

sbzpensioen.nl

Welke pensioenpost ontvangt u binnenkort?

Jaarlijks pensioenoverzicht voor deelnemers
Eind april sturen wij u uw jaarlijkse pensioenoverzicht. In uw  
pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons heeft  
opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als  
u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en  
kinderen is geregeld als u overlijdt.

Jaaropgave voor pensioengerechtigden
Onlangs ontving u uw jaaropgave. Deze heeft u nodig als uw belas-
tingaangifte doen. Wilt u aangifte doen en heeft u de jaaropgave nog 
niet ontvangen? Neem dan contact met ons via telefoon nummer: 
(030) 245 30 01 of via e-mail: info@sbz.nl. 

üü Het aantal leden in ons bestuur zal krimpen van 
11 naar 9. Hiervoor heeft het bestuur de statuten 
gewijzigd. Zowel van werkgevers- als werknemers-
zijde zal het bestuur 1 lid minder tellen. 

üü Verandert u van baan? Dan kunt u uw pensioen 
meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.  
Wij berekenen de waarde van uw pensioen voortaan 
op de datum van uw aanvraag.

üü De franchise is voor 2016 verhoogd naar € 13.897,– 
(2015 € 13.725,–) voor pakket A en B; en naar 
€ 13.602,01 (€ 13.334,–) pakket C. De franchise  
is het bedrag waarover u geen salaris opbouwt 
omdat u daarover al AOW krijgt. 


