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Toeslag weer mogelijk 
door financieel  
goed jaar

Hoe financieel gezond SBZ Pensioen 
is, is af te lezen aan de dekkingsgraad. 
Is die 100%? Dan hebben we precies 
genoeg geld om de pensioenen nu en 
in de toekomst te betalen. Hoe hoger 
het percentage, des te beter het is want 
we zijn verplicht ook reserves aan te 
houden. Vanaf een dekkingsgraad van 
110% mogen wij volgens de wettelijke 
spelregels toeslag verlenen. Onze 
beleidsdekkingsgraad stond eind 
december op 112,0%, waardoor er  
nu enige ruimte voor toeslag is.

Toeslagverlening in 2018 0,1%
Aan het eind van elk jaar beoordeelt 
het bestuur van SBZ Pensioen of we 
sterk genoeg zijn om uw pensioen te 
verhogen met een toeslag. Eind 2017 
bleek er ruimte voor een verhoging van 
0,1%. Of er volgend jaar weer meer 
pensioen bij kan komen, hangt af van 
de stand van onze beleidsdekkings
graad op dat moment.

Pakket A? 
De pensioenregeling van SBZ 
Pensioen kent verschillende pakketten: 
A, B, en C. Neemt uw werkgever deel 
aan pakket A? Dan krijgt u een extra 
toeslag. Hiervoor stort uw werkgever 
jaarlijks een bedrag in een aparte pot: 
de toeslagreserve. Voor 2018 komt 
deze extra toeslag uit op 0,83%.

Voor SBZ Pensioen was 2017 een goed jaar. Financieel zijn we behoorlijk aangesterkt.  

We zijn gezond genoeg om alle deelnemers en pensioengerechtigden, zij het bescheiden, 

extra pensioen (toeslag) te kunnen verlenen. 

Al gezien?  
Onze naam is veran
derd in SBZ Pensioen

Onze naam is veranderd. We 

heten voortaan ‘SBZ Pensioen’. 

U ziet het nieuwe logo 

linksboven. Onze oude naam 

was Stichting bedrijfstak-

pensioenfonds voor de 

zorgverzekeraars. ‘SBZ 

Pensioen’ past beter bij onze 

groeiambitie. Sinds zo’n twee 

jaar richten we ons ook op 

andere financiële instellingen. 

De nieuwe naam sluit daar 

beter bij aan.



Ook SBZ Pensioen zegt (al langer)  
‘NEE’ tegen tabak

Pensioenfonds ABP, het grootste  

pensioenfonds van Nederland, kwam  

onlangs prominent in het nieuws.  

ABP stopt met beleggen in bedrijven  

die te maken hebben met de tabaksindustrie. 

Hoe zit dat bij SBZ Pensioen?

Ook SBZ Pensioen zegt nee tegen de tabaksindustrie. 
Stapsgewijs is dat doorgevoerd in ons beleggingsbeleid en 
zo dragen wij ons steentje bij aan ‘een rookvrije generatie’. 
SBZ Pensioen belegt direct en indirect (via beleggings
fondsen). Al sinds 2014 sluit SBZ Pensioen voor haar 
directe beleggingen de tabaksindustrie uit. Voor indirecte 
beleggingen via beleggingsfondsen is dat complexer door 
te voeren. Maar ook daar dringen we bij de fondsbeheer
ders aan om de tabaksindustrie uit te sluiten. In 2017 is 
tabak verwijderd uit het fonds voor bedrijfsobligaties. Per 
2018 introduceert SBZ Pensioen een zero tolerancebeleid.  
We willen op geen enkele manier meer betrokken zijn bij 
beleggingen in de tabaksindustrie. Desnoods nemen we 
afscheid van een aantal beleggingsfondsen. 

Verantwoord beleggen
SBZ Pensioen kijkt niet alleen naar het rendement bij 
beleggingen. We beleggen bij voorkeur alleen in bedrijven 
die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om te 
bepalen in welke bedrijven we wel of niet beleggen, 
gebruiken we onder meer regels van de Verenigde Naties. 
Die gaan over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu  
en corruptie.

2018: werken  
aan flinke 
veranderingen 

Beleggen

SBZ Pensioen is volop in beweging.  
Vorig jaar is het uiterlijk van de website 
vernieuwd. Ook is ‘Mijn SBZ’ verbeterd. 
Door het toepassen van de nieuwste 
technologie lukt het om sbzpensioen.nl 
steeds veiliger, sneller en overzichtelijker 
te maken. Begin 2019 kunt u zelfs real 
time zien hoeveel pensioen u krijgt.  
Voordat het zover is, testen we dit  
allemaal bij twee werkgevers ‘CZ’ en 
‘Anker Verzekert’. 

Klaar voor de toekomst
De verwachting is dat het pensioenstelsel in Neder
land werkgevers en deelnemers meer vrijheid gaat 
bieden om zelf hun pensioen te beheren. Om klaar  
te zijn voor deze toekomst werken wij achter de 
schermen hard aan de noodzakelijke technische 
vernieuwingen. Later dit jaar hoort u hier meer over. 

Bent u tevreden over SBZ Pensioen? 
Wat vindt u van de veranderingen die we doorvoeren 
op de website? Bent u tevreden? Graag horen we uw 
reactie. Als u iets kwijt wilt, stuur dan een mail naar 
info@sbz.nl onder vermelding van ‘Mijn mening 
over SBZ Pensioen’.

mailto: info@sbz.nl


Pensioenrichtleeftijd omhoog

Nederlanders worden steeds ouder. 
Daardoor ontvangen wij langer AOW 
en pensioen. En er zijn steeds meer 
pensioengerechtigden. Ook neemt het 
aantal mensen dat werkt af. Dus komt 
de betaalbaarheid van onze oudedags-
voorziening onder druk te staan.

Om ervoor te zorgen dat er toch 
voldoende geld is om de pensioenen  
te kunnen blijven betalen, stijgt de 
AOWleeftijd in stappen van 67 naar  

68 jaar. Ook zijn de fiscale regels  
voor pensioenopbouw aangepast.  
De werkgevers van SBZ Pensioen 
moesten kiezen tussen een lagere 
maximale opbouw per jaar of een latere 
pensioenrichtleeftijd. De werkgevers 
hebben gekozen voor de pensioenricht-
leeftijd van 68 jaar. Deze is ingegaan op 
1 januari 2018. Het jaarlijkse opbouw
percentage is ongewijzigd en bedraagt 
1,875% voor pensioenregelingpakketten 
A en B en 1,75% voor pakket C.

Eerder stoppen blijft mogelijk
Ondanks de verhoging naar 68 jaar, 
kunt u nog steeds eerder met pensioen 
gaan. Later met pensioen gaan 
overigens ook. Wat u ook kiest, u kunt 
het ons laten weten. Wij berekenen aan 
de hand van uw keuze uw pensioen 
opnieuw. U kunt ook zelf een voor
lopige berekening maken met behulp 
van de pensioenplanner via ‘MijnSBZ’, 
zodat u alvast een een beeld van uw 
pensioen in de toekomst krijgt.

Beleggen

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar

Kiezen hoort bij het leven. We leven in een 
welvarend land dus ‘de keuze is reuze’ (voor  
de meeste mensen). Regulier of Montessori 
onderwijs? Een hond of een kat als huisdier? 
Gehaktballen of sojaburgers voor het avondeten? 
Maar ook: een huis kopen of huren? Sparen of 
beleggen? Wel of niet verzekeren?

Bij SBZ Pensioen valt ook wat te kiezen. Tenmin
ste, tegen de tijd dat je met pensioen gaat.  
Ik vroeg mij af wie van u hiervan gebruik maakt. 
Daarom heb ik wat cijfers opgevraagd. Wat blijkt, 
vooral eerder met pensioen is de laatste vier jaar 
populair. Maar liefst 2506 van de 3335 deelnemers 
die met pensioen gingen, lieten dit eerder ingaan.
 
Ook wordt regelmatig het partnerpensioen geheel 
of gedeeltelijk omgezet in ouderdomspensioen: 
368 alleenstaanden en 333 gehuwden, maakten 
gebruik van deze keuzemogelijkheid. Andersom, 
ouderdomspensioen omzetten naar meer 
partnerpensioen is niet erg populair, net als later 
met pensioen gaan of met deeltijdpensioen.  
Wel kozen 349 mensen voor eerst een hoge en 
dan een lage uitkering. Dit kan interessant zijn  
als u eerder met pensioen gaat dan op uw 

AOWleeftijd. Dan kunt u het tijdelijk ‘gat’ dat er 
is, daarmee opvullen. 

Krantenkoppen roepen om meer keuzemogelijk
heden voor pensioen(opbouw). Om welke 
mogelijkheden het gaat blijft vaak in het midden. 
Als u daar ideeën bij heeft, horen wij die graag. 

Wilt u meer weten over de bestaande keuze 
mogelijkheden en wat die voor u kunnen 
betekenen? Kijk dan eens op sbzpensioen.nl  
bij MijnSBZ. Uiteraard kunt u ons ook  
altijd bellen of mailen.

Reiniera van der Feltz
Uitvoerende bestuurder  
Beleggingen en 
Vermogensbeheer 

Een leven lang kiezen

Column

Wij helpen u graag bij  de pensioenkeuzes   (030) 245 30 01
 info@sbz.nl

http://www.sbzpensioen.nl
mailto: info@sbz.nl


SBZ Pensioen biedt u de  
volgende keuzemogelijkheden  
als u met pensioen gaat:

• Eerder of later met pensioen
• Deeltijdpensioen
• Eerst hoge en dan lage uitkering
•  Uitruil van ouderdomspensioen en  

partnerpensioen 

Vraag:
Hoeveel deelnemers kozen de 
afgelopen vier jaar voor eerder  
met pensioen?

Geef uw antwoord door voor 18 april a.s.  
Dat kan via de website sbzpensioen.nl.  
Onder de inzenders van het juiste antwoord 
verloten we een VVV cadeaubon van 20 euro. 
 

Gefeliciteerd!
De winnaar van de vorige prijsvraag is  
de heer R. Vesseur. Van harte gefeliciteerd!
Het juiste antwoord was 1956.
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Al gezien?  
Onze naam is veran-
derd in SBZ Pensioen
Onze naam is veranderd. We 
heten voortaan ‘SBZ Pensioen’. 
U ziet het nieuwe logo 
linksboven. Onze oude naam 
was Stichting bedrijfstak-
pensioenfonds voor de 
zorgverzekeraars. ‘SBZ 
Pensioen’ past beter bij onze 
groeiambitie. Sinds zo’n twee 
jaar richten we ons ook op 
andere financiële instellingen. 
De nieuwe naam sluit daar 
beter bij aan.

Dit jaar is inloggen op ‘Mijn SBZ’ nog een
voudiger en veiliger. Om van de verbeterde 
inlogmogelijkheid en nieuwe functies van  
‘Mijn SBZ’ gebruik te kunnen maken, moet u  
een nieuw account aanmaken. Dat werkt heel 
eenvoudig. Op sbzpensioen.nl vindt u onder 
downloads de brochure ‘Hoe log ik in bij Mijn 
SBZ’. Hierin staat duidelijk uitgelegd hoe u kunt 
inloggen. Heeft u dat na 27 september 2017 al 
gedaan? Dan kunt u nu direct inloggen met uw 
nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord.

Pensioen Actueel is een uitgave van SBZ Pensioen.  

SBZ Pensioen is een handelsnaam van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 

Zorgverzekeraars, KvK nr. 41178751

Realisatie Achmea Pensioenservices, 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@sbzpensioen.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: Handelsweg 2, 3707 NH zeist

Telefoon: (030) 245 30 01

Email: info@sbz.nl  

Postadres: Postbus 194 • 3454 ZK De Meern

Voor meer informatie kunt u ook terecht op

sbzpensioen.nl

PensioenActueel voortaan 
direct in uw mailbox?
Wilt u de volgende uitgave PensioenActueel  
het liefst snel en rechtstreeks in uw eigen  
emailinbox ontvangen? 

Meldt u dan hier voor deze nieuwsbrief aan,  
het kost u maar een minuutje van uw tijd.  
Ga hiervoor naar de website sbzpensioen.nl.

Inloggen Mijn SBZ  
nog makkelijker

a 2506  c 3335

b 39  d 782
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