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Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars maart 2017

Hét gemak van de Berichtenbox
Van belastingaanslag tot APK-herinnering. Eén digitale brievenbus waar alle belangrijke post 

binnenkomt. De Berichtenbox is uw persoonlijke, digitale mailbox op mijnoverheid.nl. Steeds 

meer organisaties gebruiken de Berichtenbox om vertrouwelijke post te versturen. Ook SBZ.

Organisaties die de Berichtenbox 
gebruiken zijn bijvoorbeeld de 
Belastingdienst, Het Waterschap en 
het UWV. Ook informatie over uw 
AOW of gemeentelijke heffingen 
komen in deze mailbox binnen.

Veilig en goedkoop
Sinds kort gebruikt ook SBZ de 
Berichtenbox om belangrijke berichten 
over uw pensioen te versturen. 
Bijvoorbeeld uw pensioenoverzicht of 
jaaropgave. Al uw belangrijke post bij 
elkaar. Dat is voor u overzichtelijk.  
Wel zo handig!

Wilt u gebruik maken van  
Berichtenbox?
• Ga naar Mijnoverheid.nl;
• Log in met uw DigiD; 
•  Geef aan dat u belangrijke  

persoonlijke post van diverse 
instanties, zoals uw pensioenfonds, 
voortaan via deze mailbox wilt 
ontvangen. 

Meer weten over de Berichtenbox?
Op sbzpensioen.nl leest u meer  
over het gebruik van de Berichtenbox.

Levert u ook uw 
e-mailadres aan  
bij SBZ?
Alleen verplichte pensioenpost 
ontvangt u via de Berichtenbox. 
Alle andere informatie over  
SBZ en onze pensioenregeling 
sturen wij u rechtstreeks toe. 
Ook dat doen we steeds vaker 
digitaal.  
Dat is handig, snel, goedkoper 
én goed voor het milieu. Wilt u 
uw overige pensioenpost in de 
toekomst ook liever digitaal?  
Ga naar sbzpensioen.nl > Mijn 
SBZ en geef uw e-mailadres aan 
ons door.

Activeer uw Berichtenbox bij mijnoverheid.nl  
om uw pensioenpost online te ontvangen.
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Weet u het juiste antwoord? 
Op de voorpagina van deze nieuwsbrief heeft u kunnen  
lezen wat de voordelen zijn van de Berichtenbox. 

Vraag: hoeveel procent van onze deelnemers en pensioen-
gerechtigden heeft zich al aangemeld op 31 januari 2017?  
Onder de inzenders van het juiste antwoord verloten we een 
VVV cadeaubon van 20 euro.

    A 43%

    B 15%

    C 6%

Geef uw antwoord voor 20 april door.  
Dat kan via de banner op onze website.

Gefeliciteerd!
Ad Bruers uit Goirle is de winnaar van de vorige nieuwsbrief. 
Hij gaf het goede antwoord op de vraag: ‘Hoeveel 100-jarigen 
krijgen pensioen van SBZ?’. Het juiste antwoord is 3.

Namens de pensioengerechtigden zitten Cees de Graaff (70) en  
Ronald Hendriks (72) in het Verantwoordingsorgaan. Hoe kijken  
zij aan tegen de digitale vernieuwingen bij SBZ?

Ronald: “Ons pensioen wordt steeds 
digitaler. Ik vind het prima, een goeie 
zaak. Maar ik werk mijn hele leven al 
met computers. Het zal per persoon 
verschillen. Hoe is dat voor jou, Cees?” 
Cees: “Ik heb zelf een iPhone en een 
laptop. Voor mij is het ook prima.  
Maar vergeet niet dat we ook mensen 
hebben die in de tachtig zijn. Je kunt 
moeilijk verlangen dat zij nu nog alles 

digitaal gaan doen. Als zij het wensen 
dan blijft SBZ deze mensen ook op de 
oude manier informeren.

Geen lawine aan informatie graag
Ronald: “De belangrijke post van het 
pensioenfonds sturen ze voortaan 
digitaal naar de Berichtenbox van 
MijnOverheid.nl. Persoonlijk vind ik dat 
erg handig. Ook andere belangrijke 
post, bijvoorbeeld over de AOW en van 
de Belastingdienst komt hierin terecht. 
Alles handig bij elkaar op 1 plek.  
Wel moeten ze natuurlijk opletten  
dat er niet teveel informatie over  
ons uitgestort wordt. Niemand zit te 
wachten op een overvolle mailbox.  
Dan zie je door de bomen het bos  
niet meer.”

Serviceberichtjes zijn welkom
Cees: “Wat mij betreft gaat ons  
pensioenfonds in de toekomst een 
SMS-berichtje of een appje sturen als er 
iets belangrijks op de website van SBZ 

staat. Dan weet ik wanneer ik moet gaan 
kijken. Dat soort service-berichtjes krijg 
ik ook van de tandarts en de apotheek. 
Vooral doen!”

Pensioencafé
Naast digitale informatie moet er 
volgens Ronald en Cees ook ruimte  
zijn voor persoonlijk contact. 
Ronald: “Cees heeft een mooi plan 
bedacht. Namelijk om voor pensioen-
gerechtigden een Pensioencafé te 
organiseren. Daar kunnen we samen 
praten over pensioen. Mensen kunnen 
vragen stellen. Het plan kan rekenen op 
steun van het bestuur, dus we gaan het 
nog dit jaar uitvoeren.” 
Cees: “Met elkaar praten, in een 
ongedwongen sfeer, dat werkt gewoon 
goed. Het is een prettige manier om 
informatie uit te wisselen. Een eigen 
netwerk voor ons pensioen.”

Ronald Hendriks

Noteer alvast in uw agenda: 
7 juni pensioencafé  
pensioen gerechtigden

‘Stuur een sms’je als er iets is’

Cees de Graaff
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Ada Franse (69):

Waarom krijg ik een 
pensioen specificatie?
Iedereen die een pensioenuitkering ontvangt van SBZ, 
krijgt af en toe een pensioenspecificatie. Dit gebeurt elke 
keer als het bedrag van de pensioenuitkering wijzigt.  
Dus bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw jaar.  
Maar ook deelnemers die op het punt staan hun eerste 
pensioenuitkering te ontvangen, krijgen een specificatie.

Op de pensioenspecificatie ziet u in één oogopslag  
welke bedragen wij inhouden op het bruto pensioen-
bedrag. Zoals de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. 
Verandert de pensioenuitkering, bijvoorbeeld omdat er 
nieuwe belasting regels zijn of omdat de bedragen die  
de overheid vaststelt veranderen? Dan ziet u op de 
pensioen specificatie wat deze verandering voor u 
betekent.

Column

Bouwen aan een stevig 
 pensioenfonds

SBZ groeit! Dat is goed nieuws. Voor het 
pensioen fonds en ook voor al onze deelnemers  
en gepensioneerden. Maar liefst 16 nieuwe 
werkgevers sloten zich begin dit jaar aan bij SBZ.

Via deze nieuwe werkgevers komen er nieuwe 
deelnemers bij. Hierdoor profiteren we steeds 
meer van schaalvoordelen. De kosten die we 
maken kunnen we over een grotere groep  
verdelen. 

Het is een winwin-situatie voor alle partijen.    
Zo weten werkgevers die zich bij ons aansluiten 
dat ze het pensioen van hun werknemers onder-
brengen bij een robuust en gezond pensioen-
fonds. Samen bundelen we de krachten én bieden 
we bestaande en nieuwe deelnemers zicht op een 
toekomstbestendig pensioen. SBZ is niet uit op 

winst. Alles wat we doen is gericht op het 
reali seren van een zo goed mogelijk pensioen 
voor u. 

In de media was de afgelopen jaren veel negatieve 
aandacht voor pensioenfondsen. Door de lage 
rente heeft de pensioensector een deuk 
opgelopen. Maar als we SBZ vergelijken met 
andere fondsen hebben we het zeker niet slecht 
gedaan. Het verlagen van pensioenen is bij ons 
nu niet aan de orde. In deze nieuwsbrief leest u er 
meer over.

Ik heet alle nieuwe werkgevers en hun werk-
nemers hartelijk welkom bij SBZ!

Jobert Koomans 
Uitvoerend bestuurder



Hoe zit dat bij ons?
‘In het nieuws hoor je soms dat pensioen fondsen de pensioenen moet verlagen.’

Om te bepalen hoe we er financieel voorstaan, kijken we 
naar de dekkingsgraad. Bij 100% hebben we precies genoeg 
geld om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. 
Bij SBZ was de beleidsdekkingsgraad eind vorig jaar 105,9%. 
Hoog genoeg om de pensioenen níet te verlagen. 

Koopkracht blijft dit jaar gelijk
Elk jaar bekijkt het bestuur of de pensioenen omhoog 
kunnen. Dat doen we omdat de prijzen jaarlijks stijgen.  
Zo blijft ons pensioen zijn waarde houden. Omdat de 
prijzen in 2016 niet stegen (inflatie 0%) gaan onze 
pensioenen in 2017 niet omhoog. Overigens hadden de 
pensioenen ook niet omhoog gekund als de prijzen wel 
waren gestegen. Daarvoor was onze dekkingsgraad  
te laag. We weten niet of we in de toekomst wel kunnen 
verhogen.

Pakket A? Dan wel extra pensioen
De pensioenregeling van SBZ kent verschillende pakketten: 
A, B, en C. Neemt uw werkgever deel aan pakket A?  
Dan krijgt u wel een extra toeslag. Hiervoor stort uw 
werkgever jaarlijks een bedrag in een aparte pot: de 
toeslagreserve. Is uw werkgever aangesloten bij de cao  
voor de zorgverzekeraars? Ook dan heeft u recht op deze 
extra toeslag. Voor 2017 komt deze toeslag uit op 0,91%. 

Benieuwd naar onze financiële situatie?
Op sbzpensioen.nl kunt u de veranderingen van de 
dekkingsgraad op de voet volgen.

STICHTING
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS
ZORGVERZEKERAARS
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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


