
2015 
in vogelvlucht
Een terugblik in vogelvlucht. Wat waren 

voor ons pensioenfonds de belangrijkste 

onderwerpen in 2015? Hoe presteerden 

we financieel? U vindt de highlights op 

sbzpensioen.nl. Leest u liever het complete 

jaarverslag? Ook dat vindt u online.

Wijziging in uw pensioenregeling
Op 1 juli veranderde uw pensioenregeling. De belangrijkste wijziging is:

Eerder met pensioen
Wilt u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd al (een deel van uw) pensioen ontvangen? Dan stopt u voor dat deel 
ook met werken. Dit moet u kunnen aantonen bij SBZ. Voorheen hoefde dat niet. U kunt vanaf uw 60e geheel of 
gedeeltelijk met pensioen. Kijk op sbzpensioen.nl als u meer wilt weten.
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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 10 • 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

Vraag: 

Hoeveel 100-jarigen 

krijgen pensioen van SBZ?
 
We worden steeds ouder. Het aantal 100-jarigen 
in Nederland is sinds het jaar 2000 verdubbeld. 
De komende tien jaar verdubbelt dit aantal weer. 
Enig idee hoeveel pensioengerechtigden SBZ telt 
die 100 jaar of ouder zijn? De peildatum is 1 juli 
2016. Onder de inzenders van het juiste antwoord 
verloten we een VVV cadeaubon van 20 euro.
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Geef uw antwoord voor 15 oktober 2016 door.  
Dat kan via de banner op sbzpensioen.nl.

SBZ volgt farma- 
bedrijven op de voet
SBZ belegt duurzaam. We geloven dat duurzame bedrijven de 

winnaars van de toekomst zijn. Speciale aandacht gaat uit naar farmaceutische 

bedrijven. SBZ controleert of deze concerns op een ‘gezonde’ manier worden gerund, 

met oog voor de maatschappij. Sylvia van Waveren, senior engagement specialist bij 

vermogensbeheerder Robeco, vertelt hoe SBZ bijdraagt aan een duurzamere farma-industrie.

Als voorbeeld noemt Sylvia het 
Amerikaanse bedrijf GlaxoSmithKline 
(GSK). Het Chinese onderdeel van dit 
concern is eind 2014 veroordeeld voor 
corruptie. De reputatie van het 
farmabedrijf is hierdoor ernstig 
beschadigd. “We helpen het bedrijf om 
definitief afscheid te nemen van dit 
soort praktijken. Aan de hand van

5 criteria eisen we dat het bedrijf 
maatregelen neemt. Als eerste moet 
er natuurlijk een eind komen aan de 
misstanden. Ook moet het beleid 
zodanig veranderen dat de misstanden 
nooit meer kunnen voorkomen. 
Verder moet de schade worden 
vergoed. En om zeker te weten dat het 
bedrijf zich ook in de toekomst goed 

blijft gedragen, hopen wij dat er ruimte 
komt voor klokkenluiders om 
misstanden te melden. Daarnaast 
moet er een gedragscode komen.”

Binnen 3 jaar voldoen aan 
onze eisen
Voor al deze verbeteringen kreeg 
GSK 3 jaar de tijd. Sylvia: “Met GSK 
zitten we nog midden in het proces. 
De schending is opgeheven, de schade 
is betaald. Nu zijn ze hun beleid en 
systemen aan het verbeteren. Zoals het
er nu naar uitziet, gaan ze september 
2017 halen om aan al onze eisen te 
voldoen. Op deze manier kun je dus 
als grote belegger enorme invloed 
uitoefenen op bedrijven.”
 
Dit is een korte samenvatting van het 
gesprek met Sylvia. Op onze website vind 
je het complete interviewartikel.

Bij verantwoord beleggen kiest SBZ niet alleen zorgvuldig de bedrijven uit 

waarin we beleggen. Ook oefenen we invloed uit op de bedrijven. Hierbij richten 

we ons op 3 speerpunten: Environment, Social en Governance (ESG). We kunnen 

de volgende concrete acties ondernemen:

• Bedrijven uitsluiten voor beleggingen (bijvoorbeeld omdat er sprake is van 

kinderarbeid en zij hun gedrag niet verbeteren na bespreking); 

• Actief deelnemen en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen; 

• Dialoog aangaan met bedrijven en afspraken maken op het gebied van ESG.  

Verder vinden we het belangrijk dat onze beleggingen wereldwijd bijdragen aan 

een betere gezondheidszorg voor iedereen.



Daling dekkings-
graad
Eind augustus was de dekkingsgraad 106,9%.  

Net zoals alle andere pensioenfondsen hebben we 

last van de lage rente. Dat is slecht voor de dek-

kingsgraad (zie kader).

De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. 
Is de dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg 
geld om de pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. 
Om niet meteen in de problemen te komen als er iets tegenzit, 
eist de overheid een minimale dekkingsgraad van circa 104,5%. 
Daar zitten we nog boven. Maar pas echt gezond zijn we bij 
117%. Om dit niveau te bereiken, hebben we in december 2015 
een herstelplan gemaakt. Herman (62): Ik 

wil gedeeltelijk met 
pensioen. Kan dat?

Ja. U kunt vanaf uw 60e eerder met pensioen gaan. 
Dat kan ook gedeeltelijk. U gaat dan bijvoorbeeld
4 dagen per week werken. En 1 dag alvast met pensioen. 
De 4 dagen dat u doorwerkt, blijft u pensioen opbouwen. 
U kunt het aantal dagen dat u met pensioen wilt gaan, stap 
voor stap verhogen. U kunt dus steeds minder gaan werken. 
Totdat u volledig met pensioen gaat.

Hoe regelt u dit?
Neem 6 maanden voordat u gedeeltelijk met pensioen wilt 
gaan contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat uw 
pensioen op tijd geregeld is.

Pensioenplanner laat zien wat de gevolgen zijn van 
uw keuze
Gedeeltelijk met pensioen gaan is natuurlijk mooi. 
Maar wat kost dat? Aan elke keuze hangt een prijskaartje. 
De pensioenplanner op onze website laat zien wat de 
financiële gevolgen zijn.

Met Sjirk de Groot hoeven we geen 

medelijden te hebben. Hij geniet 

met volle teugen van zijn pensioen. 

“Fietsen, bridgen, reizen; ik heb het 

druk met allemaal leuke dingen.” 

Ook werkt Sjirk nog één dag per 

week voor SBZ. Hij zit namens de 

gepensioneerden in het bestuur.

Sjirk woont in Norg, bij Assen. Ruim een jaar 
geleden ging hij op zijn 61e met prepensioen. 
“Dat was een cao-regeling van mijn toenmalige 
werkgever VGZ. Ik had er ruim 40 dienstjaren 
opzitten waarvan 31 jaar als zorginkoper. Dankzij 
die regeling mocht ik eerder stoppen met werken.” 
En dat bevalt hem prima.

Bucketlist
Wat zijn plannen zijn voor de toekomst? Twee 
dingen die hij zeker wil doen: een treinreis dwars 
door Siberië naar China en met een camper door 
Australië en Nieuw-Zeeland. “Dat wil ik met mijn 
vrouw doen, maar dat duurt nog even. Zij werkt nog 
drie dagen per week in het onderwijs en voorlopig 
vindt ze dat nog te leuk om te stoppen.”

“We mogen in onze handen knijpen”
Volgens Sjirk biedt SBZ een mooie pensioen-
regeling. “Zeker in vergelijking met andere 
pensioenfondsen. Iedereen moet natuurlijk voor 
zichzelf bepalen of het genoeg is, maar bij SBZ zit 
je zeker niet verkeerd. Het is een degelijk pensioen-
fonds met nog een redelijke dekkingsgraad van 
boven de 100%. Het ziet er naar uit dat flink wat 
pensioenfondsen komend jaar de pensioenen 
moeten verlagen. Daarvan is bij ons geen sprake. 
En als de rente weer wat gaat stijgen, dan kunnen 
we de pensioenen ook weer jaarlijks iets verhogen.”

Drukker 
dan ooit

Column

Toekomst SBZ

Natuurlijk is de actualiteit belangrijk, maar als 
pensioenfonds zijn we ook altijd met de toekomst 
bezig. Pensioen kun je zien als ‘uitgesteld loon’ 
en uitstel moet geen afstel worden. Vandaar dat 
SBZ op allerlei manieren werkt aan de toekomst.

Hoe zorgen we ervoor dat de miljarden die 
we nu beheren straks nette pensioenen worden? 
We kijken daarbij tot 60 jaar vooruit. Aan de hand 
van goed- en slechtweer scenario’s testen we hoe 
ons pensioenfonds op de lange termijn presteert.

Voor een gezonde toekomst is het beleggings-
beleid heel belangrijk. Maar ook letten op ‘de 
kleintjes’. Elke euro die we weten te besparen
op de kosten komt ten goede aan het pensioen. 
Op het grote geheel van de miljarden lijkt dat 
niet veel, maar het tikt toch aan.

En het vervelende is dat de kosten weliswaar in 
euro’s stabiel blijven of zelfs afnemen, maar dat 
de kosten per actieve deelnemer stijgen. Dat 
komt doordat het aantal actieve deelnemers daalt. 
Vorig jaar met 5%. De sector krimpt. Als dat elk 
jaar zo doorgaat hebben we over 60 jaar nog 
maar 5% over van de omvang van de huidige 
populatie actieven.

Daarom hebben we besloten dat ook andere 
financiële instellingen zich mogen aansluiten bij 
Pensioenfonds SBZ. Voorwaarde is wel dat ze bij 
ons moeten passen: we willen alleen een zelfde 
soort regeling, met een zelfde type werknemers 
en werkgevers. De kosten kunnen dan gelijk 
blijven – of verder dalen – terwijl het draagvlak 
voor die kosten groeit. Zo zorgen we voor een 
gezonde toekomst: een net pensioen voor onze 
deelnemers.

Adri van der Wurff, Voorzitter SBZ

Waarom daalt de 
dekkingsgraad?
Als pensioenfonds hebben we last van de lage rente. 
Deze is nog nooit zo laag geweest. Daardoor moet het 
pensioenfonds voor de betaling van de pensioenen 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. Ook 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.


