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Veel vragen over financiële
situatie

Ook belangrijk:
Pensioenreglement

Het pensioenfonds informeerde u in
februari per brief over de
herstelmaatregelen die het moet nemen
vanwege de financiële situatie. Een
voorgenomen maatregel is het verlagen
van de (opgebouwde) pensioenen in
2013. Het fonds heeft sinds februari veel
vragen ontvangen over de
herstelmaatregelen.

Statuten
Hoeveel krijgt u?

Zo willen deelnemers weten of de
voorgenomen verlaging voorkomen had
kunnen worden. Ook vragen deelnemers
zich af of het pensioenfonds hen niet
eerder had kunnen inlichten hierover. De
antwoorden op deze en andere vragen
vindt u op de website van het fonds.
Lees meer...

Resultaten tevredenheidsonderzoek
Om een idee te krijgen van wat de deelnemers van hun
pensioenfonds vinden, heeft het fonds een tevredenheidsonderzoek
laten uitvoeren. Aan de hand van de resultaten kan het fonds
eventuele verbeterpunten aanpakken.
Communicatie
De onderzoeksresultaten laten onder meer zien dat deelnemers de
communicatie door het fonds als goed en divers waarderen.
Tegelijkertijd hebben de verlaagde dekkingsgraad en het negatieve
sentiment rondom pensioenfondsen een negatieve invloed op de
waardering van het fonds.
Lees meer...

Extra spaarruimte door
verlaging opbouwpercentage
In de basisregeling (en eventueel de
excedentregeling) bouwt u pensioen op
via de pensioenpremie. Daarnaast kunt u
op vrijwillige basis sparen voor een
hoger pensioen. Dit doet u in de
zogenoemde vrijwillige regeling (module
3). Aan het sparen binnen deze regeling
is een maximum verbonden. Het
opbouwpercentage van uw
basispensioenregeling is per 1 januari
2012 echter verlaagd. Dit kunt u nu
aanvullen. Vanaf 1 augustus 2012 kunt u
namelijk extra sparen.
Lees meer...

Suggesties?
Opmerkingen of suggesties
voor deze nieuwsbrief kunt
u doorgeven via
pensioenfonds-cg@azl.eu.

Contact
Hebt u een vraag over uw
basispensioen? Uw
antwoord kunt u vinden op:
www.pensioenfondscg.nl.
Vindt u het antwoord op uw
vraag niet? Neem dan
contact op met AZL. BASmedewerkers worden hierbij
verzocht om aan te geven
dat zij bij BAS B.V. werken.
Telefoon: 045-576 34 84.
E-mail: pensioenfondscg@azl.eu
Postadres: Postbus 4471,
6401 CZ Heerlen
Hebt u een vraag over uw
excedentpensioen of
vrijwillig bijsparen? Neem
dan contact op met ING
Mijn Pensioen.
Telefoon: 0800-645 67 36.
E-mail:
info@mijnpensioen.ingim.nl.
Postadres: Postbus 90470,
2509 LL, Den Haag
Meer informatie over de
onderwerpen uit deze
nieuwsbrief vindt u op de
website
www.pensioenfondscg.nl.

Deelnemers (her)kiezen Henk Knol
In april 2012 waren er verkiezingen voor een bestuurszetel. Het ging
om de zetel voor een bestuurslid namens de deelnemers. 16,98%
van de deelnemers maakte gebruik van het stemrecht. De
deelnemers kozen Henk Knol opnieuw als bestuurslid van het
pensioenfonds.
Henk Knol kreeg 567 stemmen. De tweede kandidaat, Jans de Groot,
kreeg 280 stemmen. U vindt het proces-verbaal van de
verkiezingsuitslag op de website van het pensioenfonds.

Geef veranderingen op tijd door
Veel mensen weten niet dat veranderingen in hun werk of privéleven
vaak van invloed zijn op hun pensioen. Daarom besteedt uw
pensioenfonds vanaf nu in elke nieuwsbrief aandacht aan een
verandering die uw pensioen beïnvloedt.
Gaat u bijvoorbeeld scheiden? Dan heeft uw ex-partner recht op de
helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk hebt
opgebouwd. Dit is zo in de wet geregeld. U leest meer over scheiden
en pensioen op de pagina Veranderingen privé op de website van het
fonds.
Lees meer...

Blijf op de hoogte van uw pensioen
Veel mensen houden zich pas met pensioen bezig als hun pensioen in
zicht komt. Dat is te laat. Want als u nú weet hoeveel pensioen er
voor u is, komt u straks niet voor verrassingen te staan. Maar hoe
weet u hoeveel pensioen u hebt? Er zijn verschillende manieren.
Lees meer...

